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Kijken over buurmans heg

Kijken over buurmans heg

Een eenvoudige schets van het - een halve eeuw lang kijken over buurmans agrarische heg,
gevolgd door de gezichtspunten van hen,
die op hun verre post waken
over de Nederlandse agrarische belangen
en daar hun bijdrage leveren
tot de afzet van de produkten
van de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij.
Tot slot nog een wat speelse samenvatting.

Het 50-jarig bestaan
van de buitenlandse dienst
van het
Ministerie van Landbouw en Visserij
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Ministerie van Landbouw en Visserij 1971
Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland
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Voorwoord

Met veel genoegen introduceer ik dit boekje, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Landbouw
en Visserij.
Niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats omdat ik zelf enkele jaren tot het corps van landbouwattachés heb behoord, maar vooral omdat het mij de gelegenheid biedt
de betekenis van dit instituut voor de Nederlandse Landbouw en
Visserij en ons Ministerie nog eens duidelijk te onderstrepen en
tegelijkertijd allen, die in deze vijftigjarige periode hieraan hun
krachten hebben gegeven, mijn grote erkentelijkheid te betuigen.
Fundamenteel is er in de taak van de landbouwattachés in die vijftig jaren wellicht weinig veranderd,
maar duidelijk is evenzeer, dat de behoefte aan deze dienst zich vooral
na 1945 duidelijker is gaan manifesteren. De na de oorlog sterk gegroeide en deels geïnstitutionaliseerde internationale samenwerking,
alsmede de voortgezette groei van de agrarische export, hebben geleid
tot de uitbouw van het apparaat, welke de initiatiefnemers zou verbazen en verheugen. Gezien de te verwachten ontwikkelingen op het
gebied van de zojuist vermelde sectoren, is ook in de toekomst nog
een belangrijke taak voor deze dienst weggelegd. Uiteraard blijft daarin centraal staan: in goede harmonie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op de posten met de Ambassadeurs en met de collega's.
Het boekje toont aan, hoe zeer bij een gelijkluidende opdracht, accenten en werkomstandigheden
kunnen wisselen. Kennisneming hiervan zal de alom bestaande waardering voor onze Buitenlandse Dienst naar mijn stellige overtuiging
bevestigen.
De Minister van Landbouw en Visserij,

Soms heeft ons rood-wit-blauw
een groene wimpel

Velen zullen de gravure kennen, in 1695 door Pieter Schut voor een prcntenbijbel getekend en door
Nicolaas Visser te Amsterdam gegraveerd en uitgegeven. Daarop ziet
men, in een landschap zoals de tekenaar zich dat van het Heilige Land
voorstelde, hoe twee gebaarde mannen aan een doorbuigende tak een
geweldige druiventros torsen. Het onderschrift luidt: De verspieders
brengen in 't Leger eenige vruchten van 't Beloofde Landt. Nunieri
13 : 23.
Op de genoemde plaats kan men dan in het bijbelboek lezen, hoe deze mannen terugkeerden van
een veertig dagen durende reis naar het land Kanaan en dat ze nog
meer vruchten bij zich hadden. Het commentaar van de verspieders
'een land, overvloeiende van melk en honig' is nog altijd een staande
uitdrukking. Volgens de beschrijving vermeldden zij, toen ze vermoeid in het legerkamp terugkeerden ook nog dat het volk, dat over
deze goede zaken kon beschikken, sterk was en moeilijk te verslaan
zou zijn; een zakelijk rapport in de bondige bijbelse taal.
Waarschijnlijk waren deze verspieders wel de vroegste voorlopers van de landbouwattachés, maar
nadien zijn vele anderen, al of niet openlijk, in opdracht van staatslieden of op eigen initiatief buitenslands landbouwmethoden gaan afkijken of hebben zaden, planten en vruchten naar het eigen land
overgebracht.
Levenskwestie
Van ouds is er belangstelling geweest voor datgene, dat groeit achter buurmans heg, uit bittere
noodzaak soms, want niet zelden moest verandering van voedsel gezondheid brengen. In dit verband kan men denken aan de Nederlandse
schepen, die eens in de Skandinavische landen stokvis haalden en
daarmee het gebied rondom de Middellandse Zee voorzagen van
noodzakelijke eiwitten; in ruil daarvoor kon men zout mee terugbrengen. Nog sterker spreekt het geheim van de Portugezen, die wisten dat het sap van citrusvruchten het ontstaan van • scheurbuik kon
voorkomen; daarmee en met hun geheime zeekaarten bezaten zij de
sleutel tot de schatkamer van de Indische archipel, gevuld met kostbare specerijen.
Chirurgijnen, die met de schepen van de Oost-Indische Compagnie meevoeren, hadden de opdracht
uit te kijken naar bijzondere planten, speciaal handelsgewassen en
onder de kruisvaarders waren er, die ondanks ontberingen onderweg kans zagen, planten mee te brengen naar het vaderland, tot rozestruiken toe, waarmee de oosterse inbreng in onze cultuurgewassen
weer werd uitgebreid. Deze primitieve agrarische uitwisseling strekte
zich zelfs uit tot buitenlandse runderrassen, die op zeilschepen, maar
soms zelfs op lange voetreizen werden meegevoerd.
Traditioneel informeren boeren naar de manier waarop de buurman bepaalde zaken aanpakt en altijd
al zijn zakenlieden geïnteresseerd geweest in de produktiemogelijkheden van allerlei gewassen. Jammer genoeg was er vroeger geen centraal punt, waar dergelijke activiteiten werden opgetekend en ten
dienste van anderen gesteld. Dat zou hebben voorkomen dat in de
negentiende eeuw de aardappelziekte zulke catastrofale vormen aannam en dat in Nederland en Frankrijk meekraptelers hun bedrijf onbekommerd voortzetten, toen er al goede chemische kleurstoffen
werden gebruikt. Dan zou ook het leven gespaard zijn van duizenden
Franse soldaten, wier broeken nog in 1914, om de noodlijdende telers
te steunen, met meekrap werden roodgeverfd, zodat zij als levende
schietschijven aan de vijandelijke kogels werden blootgesteld.
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Voeding primair
Zelfs in de nu sterk geïndustrialiseerde wereld is voedsel en alles, wat daarmee samenhangt, nog
altijd primair en dus van wereldbelang. In de berichtgeving rondom de
E.E.G. vormt de landbouw de hoofdschotel en in de Verenigde Staten
werd tijdens de recessie, die in 1970 een hoogtepunt bereikte, het
meest over voedselprijzen geschreven. Kosten voor voedsel zijn, zo
is opnieuw gebleken, op de gezinsbudgetten ook de enige variabele
post, waarop in geval van nood nog schijnt te kunnen worden bezuinigd.
Exponent van deze en dergelijke feiten is de buitenlandse dienst van het departement van landbouw,
maar nog niet iedereen is overtuigd van het nut. De landbouw en het
betrokken departement zijn dikwijls in opspraak, maar misschien zullen de nu volgende regels iets kunnen bijdragen tot een beter begrip
omtrent de noodzaak van het 'kijken over buurmans heg'.
Nuttige image
Al is Nederland geen overwegend agrarisch land meer, voor vele buitenlanders bepalen bloemen,
bollen, boter, kaas en andere goede zaken nog altijd de image van ons
land. Voor ons agrarisch volksdeel is dat een gelukkige omstandigheid;
nog dagelijks wordt profijt getrokken van dit in de loop der jaren opgetrokken kwaliteitsbeeld, dat ongetwijfeld zelfs de export van industrie- en chemische produkten stimuleert.
De Nederlandse agrarische produktie is zoveel groter dan de behoefte van de eigen bevolking dat
een derde deel, in sommige sectoren nog meer, in het buitenland moet
worden afgezet. Met een totaal van ongeveer 1 l1/2 miljard gulden in
1970 was dat 27% van de gehele uitvoer. Weliswaar is er procentueel
een geleidelijke daling, maar als geheel houden land- en tuinbouw de
ontwikkelingen redelijk bij; een gunstiger prijsniveau zou zelfs weer
stijgingen mogelijk maken.
Economisch belang

Een belangrijke positieve factor is de agrarische bijdrage aan de handelsbalans, die in 1970 4,2 miljard gulden bedroeg tegen 2,6 miljard in 1967, een sterke stijging dus.
Daartegenover staat de negatieve balans van de industrie, die de tien
miljard helaas is overschreden. Een betere rechtvaardiging voor
inspanningen, dienend om de agrarische exportpositie te behouden en
waar mogelijk te versterken, zal moeilijk te vinden zijn.
Nog andere cijfers kunnen dienen als kleurige kippeveren op de groene hoed van agrarisch Nederland, namelijk die van de jaarlijkse bijdrage aan de exportprestatie,
berekend per arbeidskracht. In 1970 was het landelijk gemiddelde
ruim f 10.000, maar in de landbouw meer dan tweemaal zo hoog.
Weliswaar hebben dergelijke cijfers een betrekkelijke betekenis, maar
zij bewijzen dat ieder, die werkt voor agrarische belangen, zich inspant voor een springlevende bedrijfstak en een belangrijk onderdeel
van de Nederlandse economie. Deskundigen kennen dan ook aan de
toekomstverwachtingen inzake de arbeidsproduktiviteit aan de agrarische sector een goed cijfer toe.
Natuurlijk zijn er verschijnselen die tot waakzaamheid manen. Zo daalt in de levensmiddelenindustrie de produktiviteit en ondanks alles blijft het inkomen der
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boeren achter bij dat in andere bedrijfstakken. In het eigen land groeit
de vraag naar landbouwprodukten nauwelijks meer, zodat men nog
sterker dan voorheen op de uitvoer is aangewezen.
In wezen is de spreiding van de agrarische export niet voldoende; ze is sterk geconcentreerd op de
naaste buurlanden, die zelf werken aan expansie van de eigen landbouw. Deze en andere factoren rechtvaardigen de voortdurende aandacht voor de belangen van de agrarische sector.
Als onderdeel van een verlanglijst, die in 1971 werd voorgelegd aan de minister, die het voorwoord
tot dit boekje heeft getekend, is ook een rapport van het Landbouwschap overgelegd, dat besluit met de volgende stelling:
'Het belang van de agrarische export voor de Nederlandse economie
rechtvaardigt een overheidsbeleid, dat de activiteiten van het bedrijfsleven ondersteunt.
Exportbevordering, herstructurering van de bedrijfstakken en modernisering van de bedrijven zullen door de overheid gestimuleerd moeten
worden.'
In het spoor van de marskramers
Het is goed en nuttig, eens na te gaan welke mensen achter de indrukwekkende exportcijfers staan.
Zeker is dat, ondanks schaalvergrotingen, op grond waarvan bijvoorbeeld het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en andere
machtige coöperaties zich met de export zijn gaan bezighouden, er
altijd nog iets is overgebleven van de oude vrachtvaardersgeest. In zekere zin volgt men het spoor van de Vriezenveense marskramers, die
al vroeg in de negentiende eeuw doordrongen in Oost-Europa en van
de pioniers van de agrarische export, de bollenhandelaren, die ook al
in de vorige eeuw het Midden-Westen van Amerika en Rusland tot de
Oeral bereisden. Hun handelsgeest leeft voort, al is het pionierswerk nu grotendeels overgenomen door marktonderzoekers en geschoolde
handelsvertegenwoordigers.
Export-traditie
Van het begin af is de Nederlander een ijverig en door de concurrent gevreesd exporteur geweest.
Het feit dat in 1940 verscheidene Nederlandse zakenlieden in Amerika geïsoleerd raakten, bewijst hun moed: ondanks de oorlog in de
omringende landen waren zij er nog op uit gegaan om hun bollen en
andere produkten aan de man te brengen. Geen wonder dat, toen in
een internationaal forum de uitbreiding van de E.E.G. ter sprake
kwam, een Deense afgevaardigde meende, dat dan de verzorging van
de export maar in Nederlandse handen moest worden gelegd.
Individuele inspanning
De Nederlandse exporteur heeft zowel in het verleden als in het heden blijk gegeven van een ingeboren handelsgeest, die bergen verzet. Veefokkers, zó uit de stallen,
hebben ontelbare malen bij de achterdeur de klompen uitgeschopt
om korte tijd later op gepoetste schoenen de voordeur achter zich
dicht te trekken, op weg naar verre landen, waar zaken moeten
worden gedaan. Bollenkwekers, dagelijks werkzaam in de verzendschuren, gaan er op uit om in tientallen landen de eigen produkten
aan de man te brengen. Temidden van kassencomplexen zetelen bloe-
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men- en groentenexporteurs tussen batterijen telefoons en telexen, die
zij gebruiken om met ijzeren zenuwen te onderhandelen met buitenlandse afnemers, wat grote winstmogelijkheden, maar ook omvangrijke risico's inhoudt.
Kleine koningen in een beperkt rijk zijn de individuele exporteurs, die er opuit trekken met prijslijst
en orderboek, schamper bejegend soms door aanhangers van concentratie en centralisatie, maar vóór alles dragers van de Nederlandse
exporttraditie. Met elkaar verzorgen zij bv. een sierteeltuitvoer, waarvan het jaarlijks totaal het miljard nadert.
Bij het afwegen van het economisch belang van de export moet ook rekening worden gehouden met
de belangrijke onzichtbare export, samenhangend met hun activiteiten,
namelijk in de vorm van transport door Nederlandse expediteurs, van
verpakkings- en reclamemateriaal, met elkaar nog een belangrijke versterking van de agrarische deviezenbijdrage.
Een kunst apart
Exporteren is een kunst, die de Nederlander ligt en waaraan veel van zijn traditionele eigenschappen
meewerken. Met zijn, door anderen veelgesmade zin voor orde en
netheid hangt samen dat hij zich houdt aan afgesproken levertijden en
zorgt, op tijd te zijn voor boten, treinen en vliegtuigen. Op dat punt
heeft hij een voorsprong op anders geaarde volken, die het met afspraken minder nauw plegen te nemen. In de verslagen van onze buitenlandse vertegenwoordigers kan men ervaringen vinden,. in verband
met dit laatste opgedaan.
Het nakomen van schriftelijke en in de snelle telefonische handel dikwijls ook mondelinge afspraken
is voor de Nederlandse exporteur gewoonlijk een erezaak. Dat blijkt
onder meer uit het geringe aantal geschillen, waarvoor buitenlandse
afnemers de diplomatieke vertegenwoordigingen snel genoeg weten te
vinden, al zou het maar gaan om een proefzending van een postorderbedrijf.
Niet altijd waardering
Het mooist opgebouwde systeem is niet sterker dan de zwakste schakel, zoals bijvoorbeeld OostEuropese landen, die zich hals over kop in exportzaken hebben gestort, al dikwijls hebben moeten ondervinden.
Achter de Nederlandse exporteur staan machtige organisaties, waarvan zij jammer genoeg niet altijd het nut inzien. De publiekrechtelijke, zoals de verordeningen
uitvaardigende schappen, opereren sinds de verschuiving van veel
verantwoordelijkheden naar Brussel, nu overwegend op het gebied van
marktonderzoek o.a. door middel van proefverkopen, enquêtes, inzendingen op buitenlandse tentoonstellingen en dergelijke zaken. Deze
activiteiten hebben direct met de afzet te maken en zullen steeds
belangrijker worden.
Verscheidene organisaties ontwikkelen zelf public-relationswerkzaamheden, gefinancierd door
vakgenoten door middel van contributies en door P.B.o.-organen geinde gelden. Gelukkig weet men ook steeds beter de weg te vinden
naar de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland van het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
Den Haag boosdoener
De telers van landbouwprodukten, die met elkaar zo'n kwart miljoen bedrijven beheren, zijn zich
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helaas ook niet altijd bewust van hulp en steun van regeringszijde.
Voor velen is 'Den Haag' een vreemd en zelfs vijandig begrip, ook
doordat de zin van belastingen en heffingen eigenlijk nooit voldoende
wordt uitgelegd. Het is tragisch dat er een brede kloof blijft gapen
tussen overheid en gewone man, die 'Den Haag' ziet als spelbederver,
belastingverspiller, voorschriftenfabrikant en hinderpaal bij individuele initiatieven. Dat ook voor hem op ruim twintig diplomatieke
posten de buitenlandse markten - worden verkend en dat een luxueus
lijkende bijeenkomst van buitenlanders, van departementale zijde belegd, voor hem persoonlijk van belang kan zijn, onttrekt zich - begrijpelijk overigens - aan zijn waarneming. Het is nu eenmaal moeilijk,
vanaf een trekker, vanuit een kas of een varkensstal de wereld te
overzien.
Oorsprong in 1878
Volgens de aflevering van de Economisch-Statistische Berichten van 17 december 1919 is de kiel voor
de georganiseerde agrarische voorlichting over de grenzen al gelegd in
1878. In dat jaar maakte namelijk een drie leden tellende commissie
vanuit Friesland de toen verre reis naar Denemarken en Zweden om
daar de toestand in de bedrijven te bestuderen.
Nederland maakte toentertijd een landbouwcrisis door en men hoopte, in het buitenland ideeën
voor verbetering op te doen. De ongunstige toestand in de landbouw
leidde in 1886 tot instelling van een koninklijke commissie. In een later rapport wordt gepleit voor een afzonderlijk ministerie van landbouw, dat merkwaardig genoeg in die tijd, toen landbouw de voornaamste bron van inkomsten was, in Nederland nog niet bestond.
Hetzelfde rapport bevat een aanbeveling, die nu nog zou kunnen gelden als credo voor de dienst, die zich bezighoudt met het kijken
over buurmans heg. 'Een nauwlettend acht slaan op hetgeen op wetgevend en administratief gebied in het buitenland plaats grijpt voor
zoo ver dat voor onzen landbouw van belang is, kan zonder behoorlijke organisatie niet worden verwacht' zo meende men al in 1891.
Voorbeeld van anderen
Bij allerlei gelegenheden kwam de wens tot meer agrarische voorlichting uit het buitenland tot
uiting. Andere landen werden daarbij ten voorbeeld gesteld. Zo had
Denemarken, onze grote concurrent op de Engelse botermarkt, al
een vertegenwoordiger in Londen. In 1902 nam Friesland zelfstandig
het initiatief: de Staten stelden dr. J. J. L. van Rijn aan als Londens
consulent voor Friese landbouwzaken. Terecht wordt deze aanstelling nu gezien als inleiding tot onze huidige buitenlandse agrarische
vertegenwoordigingen, zoals uit diverse beschouwingen over dit onderwerp blijkt.
Problemen met de boter vormden de directe aanleiding tot de instelling van het consulaatschap.
Het rijksbotermerk bestond al, maar bleek veelvuldig te worden vervalst en daar de Friezen begrepen dat voorlopig geen Nederlands
vertegenwoordiger zou worden aangesteld, namen ze zelf het heft in
handen. Overigens werd dr. Van Rijn in 1910 toch nog rijkslandbouwconsulent te Londen om later in dezelfde functie naar Parijs te
worden overgeplaatst en in 1921 als Nederlands gedelegeerde naar
het Internationaal Landbouwinstituut te Rome te worden afgevaardigd.
Pas in 1939 keerde dr. Van Rijn naar Nederland terug; hij mag wor-
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den beschouwd als wegbereider op het gebied van de agrarische vertegenwoordiging in het buitenland.
Marktonderzoek achteraf
Tussen de honderden archiefstukken over dit onderwerp bevindt zich een 'Handleiding voor den
Nederlandschen consulairen ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken' met bijlage over agrarische berichtgeving en een
lijst van produkten, waarover moest worden gerapporteerd, een en ander daterend van 1908. Daarin wordt gewezen op de noodzaak, in
verslagen de oorzaken van af-, resp. toenemen van de invoer van Nederlandse landbouwprodukten te noemen, wat neerkomt op een
marktonderzoek achteraf.
Wanneer het land, waar de betrokken ambtenaar is gevestigd, naar dezelfde landen exporteert als
Nederland worden over deze uitvoer berichten verwacht. Verder
dienen gegevens over nieuwe culturen op land- en tuinbouwgebied te
worden ingezonden, belangrijke verschijnselen op agrarisch gebied
moeten worden gesignaleerd, waarbij zuivel- en vleesindustrie, vlasbewerking, vruchten- en groentenconservatie, aardappelmeel- en strokartonindustrie met name worden genoemd.
Teveel gevraagd

De leidraad was uitgebreid en vroeg eigenlijk al meer deskundigheid in landbouwzaken-dan van een
ambtenaar in algemene dienst mocht worden verwacht. In een uit 1919
stammend artikel wordt dan ook opgemerkt dat op landbouwkundig
gebied niet deskundige ambtenaren er weinig van maakten en dikwijls
te laat waren met hun berichten, zodat die weinig actuele waarde
hadden en eerder bedoeld leken voor de handel dan dat zij van belang
konden zijn voor de cultuur beoefenende bevolkingsgroepen.
Intussen hielden naast commissies ook bedrijven, verenigingen en zelfs particulieren zich bezig met
de mogelijkheid van agrarische vertegenwoordiging. Van vele kanten
wees men het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, zoals het departement na 1918 heette, op de noodzaak, zich beter op de
hoogte te stellen van agrarische activiteiten in het buitenland.
Voorbereidingen
In economische vakbladen verschenen artikelen met een dergelijke strekking, waarvan men mag
vermoeden dat zij daar op handige wijze in waren geplant. Uit de
stukken blijkt namelijk wel, dat iemand met een bepaald initiatief
vijftig jaar geleden niet naar de telefoon greep of tijdens vergadering of
receptie de naar zijn mening juiste persoon aanklampte. De zaken
werden uiterst omzichtig aangepakt en talloze - nu jammer genoeg ongedateerde, ongeadresseerde en zelfs ongetekende nota's gingen tussen de instanties heen en weer. Toch groeide zo, langzaam en geleidelijk, als een in een fles gekweekt organisme, het beeld van de
landbouwattaché of, zoals men de toekomstige functionaris aanvankelijk noemde, van de land- en tuinbouwconsulent in het buitenland.
Op de rijksbegroting voor 1921 werden gelden uitgetrokken om het
mogelijk te maken, een drietal ambtenaren aan te stellen. Het waren
naar de huidige maatstaven geringe bedragen: het ging om f 20.000 per
standplaats, waarbij men aanvankelijk Londen, Berlijn en Praag voor
ogen had.
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Pro en contra
In een nota, gedateerd 6 december 1920, probeert men nog eens, de betrokken minister te overtuigen van het nut van buitenlandse vestigingen, dit nadat het kamerlid Marchant c.s. heeft getracht, door een amendement de gevoteerde
gelden te doen schrappen. Een anoniem gebleven ambtenaar geeft
met deze nota de minister de wapens om het besluit te verdedigen
in de hand.
In het Nederlandsch Landbouwweekblad worden stimulerende opmerkingen gemaakt, onder anderen door de secretaris van de Friesche Maatschappij, die de raad geeft,
de ambtenaren niet tijdelijk te detacheren maar jaren op hun standplaats te laten blijven. Merkwaardig is dat juist deze secretaris er de
voorkeur aan blijkt te geven, de functionarissen onder te brengen bij
het departement van economische of dat van buitenlandse zaken.
Naar aanleiding van berichten in de pers komen er al sollicitaties binnen, sommige lieden uit de zakenwereld, die een goed inzicht tonen in de problemen, maar niet worden aangenomen. Een professor uit Wageningen beveelt drie jongelieden aan, die evenmin worden benoemd, maar die later allen een
klinkende naam op landbouwgebied blijken te hebben verworven;
blijkbaar had deze hoogleraar een fijne neus.
Driemanschap
Het uiteindelijke besluit tot aanstelling .valt onder de ambtelijke geschiedenis, maar in de vergeelde
archiefstukken duiken in 1922 de namen op van het eerste driemanschap, compleet met de nieuwe adressen. Daaruit blijkt, dat men uiteindelijk aan Brussel de voorkeur heeft gegeven boven Praag. De
nieuwe functionarissen zijn:
Ir. A. H. Joustra, Nürnbergerstrasse 28, Berlijn.
Ir. B. Gerritzen, 24 Welbeckstreet, Londen W. 1.
A. Sevenster, 131, Rue Antoine Bréart, Brussel.
Dat deze eerstelingen maar vaag geïnstrueerd vertrokken blijkt onder meer uit een met de hand geschreven nota, waarschijnlijk afkomstig van ir. Th. J. Mansholt, die
als hoofd van de nieuwe afdeling 'Buitenlandsche Voorlichting' de uitzending voorbereidde. Daarin staan de zaken vermeld, waarover
moet worden gerapporteerd en daarin stipuleert de schrijver ook, dat
de ambtenaren waar mogelijk in Nederlandse vakbladen van hun verblijf in het buitenland moeten blijkgeven door het publiceren van een
enkel artikel. Blijkbaar heeft een van de heren dit snel gedaan; 'zijn
voorbeeld verdient navolging' aldus een notitie, waarin ook nog een
waarschuwing aan de toekomstige schrijvers is vervat. Men dient er
nota van te nemen dat 'in deze artikelen alle reclamemakerij pijnlijk
vermeden moet worden'.
Nota's stofferen het consulentenpad. Daarin wordt voorgeschreven, welke landbouwbladen moeten worden gelezen en welke abonnementen dienen te worden genomen. 'Liever abonneren dan een gratis abonnement aannemen!' Zuinigheid dient te worden betracht; de heren wordt gewezen op de mogelijkheid bepaalde bladen in een bibliotheek te gaan lezen.
Pionier vertelt
Vooruitlopend op de officiële instelling van de dienst vertrok ir. A. H. Joustra als eerste naar Berlijn,
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op 19 mei 1921. Hij kan heel smakelijk vertellen over de tijd, dat hij
alleen werkte vanuit zijn particuliere woning, waar hem aanvankelijk zelfs geen schrijfmachine ter beschikking stond. Zelfs de gezant te
Berlijn bleek aanvankelijk geen weg met hem te weten.
In de bewogen periode tussen eerste en tweede wereldoorlog heeft ir. Joustra in Berlijn gewerkt; hij
was getuige van revolutie en machtsovername. Elke week, zo vertelt
hij, maakte hij een bericht voor Den Haag en intussen bracht hij vele
bezoeken aan andere landen, o.a. Polen, Litauen en Letland, samen
met Nederlandse belanghebbenden. Uit zijn beschrijvingen blijkt, dat
het bedrijfsleven de Nederlandse agrarische vertegenwoordiging in
Duitsland snel wist te vinden. In het archief ligt een brief, handelend
over een landbouwtentoonstelling in Leipzig, waarin men een belanghebbende laat weten dat de heer Joustra hem zal vergezellen en
dat hij geen hoge hoed hoeft mee te nemen . . .
De titel van de nieuwe functionaris gaf aanvankelijk nog moeilijkheden; de heer Joustra kwam, zoals
hij vertelt, het verst met 'landwirtschaftlicher Sachverstandiger'. In
die kwaliteit heeft hij nauwe relaties onderhouden met het bedrijfsleven en de namen van vooroorlogse im- en exporteurs vloeien hem
nog gemakkelijk over de lippen.
De ervaringen van ir. Joustra zullen waarschijnlijk in hoofdzaak overeenstemmen met die van de
andere pioniers, maar het is hier niet de plaats voor een officiële
historie van onze buitenlandse agrarische vertegenwoordigingen.
Niets nieuws
Dat er eigenlijk weinig nieuws onder de agrarische zon is, blijkt uit het feit dat men op 13 februari
1922 vanuit Den Haag een artikel onder de aandacht van de consulenten brengt, waarin er op wordt gewezen, hoe weinig er aan de
zuivelexport wordt gedaan, hoe hard er vroeger aan is gewerkt, maar
dat er, nu men de tijd mee heeft, niet veel werk meer wordt gemaakt
van een spreiding van markten. De schrijver uit het verwijt dat men
de export teveel laat afhangen van toevallige omstandigheden en nu
door eenzijdigheid aan de grond is geraakt. Z.i. doet men te weinig
aan marktonderzoek en let er niet op, in welke landen het levenspeil
hoog genoeg is geworden om er op grote schaal melk- en zuivelprodukten te verkopen. Men heeft, aldus de schrijver, niet geprobeerd door
reclame de stijging der behoeften te leiden in de richting van zuivel
en melk, 'dit in tegenstelling tot andere landen, zoals Engeland, dat
business tours organiseert naar vele landen'.
Eigenlijk verschilt de inhoud van dit artikel nauwelijks van de knipsels, die, zo mag worden aangenomen, ook nu nog aan agrarische vertegenwoordigers zullen worden toegestuurd. Blijkbaar is er niets nieuws onder de zon.
Grote plannen
'De buitenlandsche landbouwvoorlichting van de Directie van den Landbouw', aldus de titel van
een op sterk verkleurd oorlogspapier getypt rapport, vermoedelijk van
1944, Uitgangspunt is een in 1943 doorgevoerde reorganisatie, duidelijk bedoeld als basis voor herstel van het instituut na de op dat
ogenblik nog voortwoedende oorlog. Blijkens enkele opmerkingen
gaat het hier om initiatieven van ir. S. L. Louwens.
In deze taakomschrijving, zoals er trouwens in het archief verscheidene van diverse data te vinden
zijn, wordt gewezen op de wenselijkheid van 'reportage van alle wetenswaardigheden in het buitenland', zowel op het punt van tech-
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nische verbeteringen als dat van nieuwe gewassen en rassen, zoals
aardappelen, die immuun zullen zijn tegen bepaalde virusziekten en
de coloradokever, evenals granen, bestand tegen roest.
Karakteristiek voor het passieve verzet, dat door de bezetters zelden werd opgemerkt is, dat in de
lijst van toekomstige standplaatsen voor landbouwconsulenten Duitsland niet is opgenomen, in tegenstelling tot Engeland, de Verenigde
Staten, Zweden, Denemarken en Rusland.
Exportpropaganda, een nieuw begrip
Belangwekkend is het derde hoofdstuk van dit rapport, waarvan het opschrift is geweest: 'Propaganda voor de Nederlandsche landbouwprodukten in het buitenland',
maar dat is doorgehaald en vervangen (met de pen) door het ene
woord 'Exportpropaganda', blijkbaar een nieuw begrip dat in dit stuk
voor het eerst wordt gehanteerd en inmiddels grote betekenis heeft
gekregen.
De inleiding tot genoemd hoofdstuk bewijst, dat er in bepaald opzicht niet zoveel is veranderd. Er
wordt namelijk opgemerkt dat de propaganda op schrift incidenteel
en fragmentarisch is, waarbij de typografische verzorging meestal veel
te wensen overlaat. In handschrift is daaraan toegevoegd: 'de brochures waren duur en lelijk'.
Om op deze punten verbetering aan te brengen wordt voorgesteld, onder leiding en met service van
de overheid te komen tot het samenstellen van brochures, 'welke zowel in landbouwtechnisch als in typografisch opzicht aan zeer hoge
eischen moeten voldoen'. Als talen, waarin bijvoorbeeld een brochure
over Nederlandse pootaardappelen zou moeten verschijnen, worden
genoemd Frans, Engels, Spaans, Portugees en Russisch. Dat Duits
ook in dit rijtje ontbreekt, bewijst in welke richting in die dagen
werd gedacht.
Merkwaardig is dat men zich veel voorstelde van emigratie door landbouwers naar Frankrijk; men
verdiepte zich ijverig in daarmee verband houdende toekomstplannen.
Vooral ouderen zullen de ironie proeven van deze nota, waarin met geen woord wordt gerept
van de omstandigheden waaronder ze is opgesteld en waarin niets
wordt gezegd over de voortgang of een mogelijke afloop van de oorlog.
Na de oorlog
Over de eerste drie jaar na de oorlog bestaat betrouwbare documentatie in het eerste deel van een
serie geschriften, onder de titel 'Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden' uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening. Het is een verslag van het Regeringscommisariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden over de periode
1945-1948, in 1949 samengesteld door de heer N. H. Blink, die vanaf
1 juli '48 dat commissariaat bekleedde en daarbij ir. A. H. Boerma opvolgde, die voordien twee jaar dat werk had gedaan en inmiddels directeur van het Europees bureau van de F.A.O. was geworden.
Genoemd verslag bevat 227 dichtbedrukte bladzijden, vol gegevens
over de herrijzenis en de nieuwe opvattingen van de dienst.
Naoorlogse jaren
Men behoeft geen ingewijde te zijn om te beseffen dat zo vlak na de oorlog de zorgen op een heel
ander niveau lagen dan nu. Het was toen ondenkbaar dat men zich
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ooit genoodzaakt zou zien, een derde van de landbouwproduktie uit
te voeren en dat men langs normale weg grondstoffen zou kunnen
importeren. Op het punt van elementaire levensbehoeften bestond
grote schaarste en een nijpend tekort aan deviezen, vooral aan dollars, maakte een weloverwogen importplan noodzakelijk. Een plan, zo
kan men lezen, gebaseerd op de werkelijke Nederlandse behoefte, opgemaakt door het Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening,
bleek op grond van de deviezenpositie onuitvoerbaar en moest drastisch worden besnoeid, zodat een vrij stringente rantsoenering moest
worden gehandhaafd.
Belangrijk was ook de aanvoer van grondstoffen, die na veredeling in Nederland in aanmerking kwamen voor heruitvoer. Men kan eerbied hebben voor de vooruitziende
blik van hen, die met hun maatregelen impopulariteit riskeerden om
de basis te kunnen leggen voor de naoorlogse veredelingslandbouw,
liever dan te bezwijken voor de aandrang, meer artikelen voor directe
consumptie te bestellen.
Het verslag bewijst, hoe hard er in die naoorlogse tijd is gewerkt door de buitenlandse vertegenwoordigers. Het was nodig, want de zelfstandige in- en uitvoerfirma's
kampten met deviezenproblemen en een geringe mobiliteit, veroorzaakt door gebrek aan geld en reisgelegenheid, waardoor zij werden
gedwongen, een beroep te doen op de attachés voor zaken, die ze
voorheen en ook nu weer zelf kunnen behartigen.
Exportbelangen
Met de na de oorlog op gang komende agrarische uitwisseling steken allerlei aantastingen de kop
op, zoals die door de coloradokever, de schurftziekte in aardappelen, de
San José schildluis en het mond- en klauwzeer. De afstanden waarbinnen dergelijke verschijnselen niet mochten voorkomen om de export ongehinderd te laten doorgaan, werden internationaal vastgesteld, maar bleken voor Nederland dikwijls te groot. Gelukkig blijkt
uit de verslagen dat pogingen tot wijziging veelal met succes werden
bekroond, zodat de oorspronkelijk vastgestelde afstanden werden beperkt of zelfs geheel opgeheven.
In 1945 werden de eerste exportcommissies opgericht, aanvankelijk voor pootaardappelen en later
verschenen er brochures over boomkwekerij produkten, stamboekvee,
paarden, Texelse schapen, kaas en oesters. De eerste uitnodigingen
aan buitenlanders, aan wie zou worden getoond wat Nederland al
te bieden had, werden verzonden en zoals de exportcijfers uitwijzen
hebben deze en andere activiteiten hun nut zeker gehad.
Na de oorlog kreeg de agrarische wereld enerzijds te maken met het streven, in de verslagen landen
nog te redden, wat er te redden viel, anderzijds met de wil van de
overwinnaars tot het binnenhalen van de winst. Maar wie had verwacht, dat na 1945 de tariefmuren zouden worden gesloopt en de vrijheid van de handel groter zou worden, kwam meestal bedrogen uit. Het
langdurige isolement had in vele landen veranderingen teweeggebracht,
waardoor grote verschuivingen in de onderlinge verhoudingen bleken
te hebben plaatsgevonden.
Weinig hoop
Velen, ook in Nederland, hadden weinig hoop op de toekomst van de internationale handel in
land- en tuinbouwprodukten. Zo zag men vooral de zaken van de
Nederlandse glastuinbouw donker in, daar men meende dat Duitsland
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voorlopig te arm zou zijn om in het buitenland voedingsmiddelen te
kopen, dat Engeland in de oorlog zelf een zekere bedrevenheid in de
produktie had verworven en dat Italië gebruik zou maken van de eigen
klimatologische voordelen. Het viel ook niet mee, na een periode van
schaarste, zich voor te stellen hoe gunstig zich de zaken zouden
kunnen ontwikkelen.
Hoe het'zij, de al voor de oorlog vermaarde Nederlandse kasgroenten bleken toch begerenswaardig
voor onze oosterburen, die gretig gebruikmaakten van de mogelijkheden tot uitbreiding van het aanvankelijk bijzonder magere menu,
zeker nadat in 1948 de markt weer op aanvaardbaar niveau was gekomen. Engeland toonde zich niet zo'n bedreven producent als werd
verwacht en de zuidelijke landen bleken de klimatologische omstandigheden niet in die mate uit te buiten als aanvankelijk weïd aangenomen.
Gezien het gebrek aan buitenlandse betaalmiddelen en de druk, die uitging van het bedrijfsleven
kwam de produktie op gang. Al in de berichten over de jaren
1945-'48 worden successen gereleveerd; in laatstgenoemd jaar bedroeg
de agrarische uitvoer al 1,2 miljard gulden, bijna de helft van de
totale export. Weliswaar was toen de agrarische import nog iets
groter, maar het roer ging geleidelijk om; het totale bedrag van de
agrarische export was in 1970 ruim 11,5 miljard gulden, maar uiteraard was het aandeel in de totale uitvoer intussen gedaald.
Zakelijke instelling
Het is begrijpelijk, dat deze ontwikkelingen ook van invloed waren op de taak van de landbouwattachés. De steeds verder voortschrijdende liberalisatie verlegde een
deel van de contacten van buitenlandse overheidsinstellingen naar
het bedrijfsleven ter plaatse. Mede hierdoor maakte het diplomatieke
karakter van de dienst plaats voor een meer zakelijke instelling.
Op het ministerie in Den Haag zijn het vooral de Heren Ir. A. H. Joustra, Dr. Ir. A. L. S. Bar, Ir. D.
Vries en P. D. D. Huijgens geweest, die deze ontwikkeling hebben
begeleid en gestimuleerd. Met de terugkomst van Dr. Bar uit
Buenos Aires, waar hij vijf jaar landbouwattaché is geweest, werd in
1956 ook het personele en administratieve beheer van de landbouwattachés bij dezelfde dienst ondergebracht, welke ook met de verwerking van hun rapporten en de agrarische exportbevordering was
belast.
In die jaren breidde zich de overheidstaak op het gebied van de agrarische exportbevordering niet
onaanzienlijk uit, waarbij ook steeds meer aandacht aan marktonderzoek en kwaliteitsbewaking werd besteed.
Begrip
Het thuisfront toont begrip voor de moderne ontwikkelingen; de attachés zijn op allerlei bijeenkomsten in Nederland graag beluisterde sprekers. Zij kunnen inzicht
geven in de mogelijkheden, die het land van hun detachering biedt,
maar kunnen daarbij ook nuttige aanwijzingen geven, waarbij zij de
exporteurs niet sparen. Zij dringen aan op zorgvuldig marktonderzoek
en kwaliteitsbewaking en vragen aandacht voor allerlei factoren, die in
het betrokken afzetgebied van doorslaggevende betekenis zijn.
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Moeder
In vijftig jaar hebben de agrarische vertegenwoordigers hun dienst zien groeien van een bescheiden
opzet met een vage opdracht tot een stevig web, dat de hele wereld
omspant. In het centrum daarvan vindt men nu al meer dan de helft
van die halve eeuw mejuffrouw C. E. de Riemer, die in en door haar
werk een eretitel heeft verworven, weinig flatteus voor een zo veerkrachtige verschijning, maar wel karakteristiek voor positie en werk,
namelijk 'moeder van de landbouwattachés'. Een kwart eeuw lang
heeft mejuffrouw De Riemer talloze zaken geregeld, brieven verzonden
en beantwoord, paspoorten opgespoord, reizen gearrangeerd en
verder alles gedaan, wat haar hand te doen vond. Haar vrouwelijke
intuïtie gaat gepaard met een hoge mate van zakelijk en diplomatiek
inzicht; zij kent alle attachés persoonlijk en houdt rekening met ieders
instelling, wat een goede samenwerking bevordert.
De volgende halve eeuw
Zonder twijfel zullen bij dit gouden jubileum velen zich ook verdiepen in de toekomstige mogelijkheden van het kijken en het springen over buurmans heg. Zeker mag
worden verwacht, dat het werk van de landbouwattaché een schakel
zal blijven in de internationale handelsbetrekkingen ook bijvoorbeeld
op de gemeenschappelijke markt, waar de zaken soms nog ingewikkelder zijn dan voorheen.
In zekere zin is de wereld zowel groter als keiner geworden; de vestiging van landbouwposten in de
verafgelegen gebieden vormen het bewijs, dat er ook belangstelling
bestaat voor handels uitbreiding buiten de traditionele markten.
De met de internationale uitwisseling samenhangende veranderingen van voedingsgewoonten zullen
ook de belangstelling voor Nederlandse land- en tuinbouwprodukten
verder doen toenemen. Een bedrijfstak als de veredelingslandbouw,
waarin de ondernemers grote investeringen hebben gedaan en waarvan
bij een goede gang van zaken de belastingdienst de gunstige weerslag
zal ondervinden, heeft zeker recht op afzethulp van de overheid en dat
geldt voor alle toekomstige ontwikkelingen.
Verwacht mag worden, dat de landbouwposten zullen meegroeien in de richting, die wordt aangegeven door de agrarische ontwikkelingen. De hand van de Nederlandse agrariër moet zeker zijn van een vinger in de buitenlandse pap,
die de eventuele klontjes registreert en temperatuursschommelingen
tijdig voelt aankomen.
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De praktijk op de landbouwpost

Landbouwpost Bangkok
Landbouwpost Belgrado
Landbouwpost Beiroet
Landbouwpost Bonn
Landbouwpost Brussel
Landbouwpost Brussel (E.E.G.)
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Ambtsgebied Zuid-Oost Azië
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Van de werkzaamheden van de landbouwattaché voor Z.O. Azië zou een beschrijving kunnen worden
gegeven, die weinig af zou wijken van die in een willekeurig ander gebied, maar hier zullen enige aspecten van het werk worden belicht, die
karakteristiek voor het ambtsgebied kunnen worden beschouwd en
die ook wel het meest opvallend zijn.
Verkenningen
De landbouwpost hier is pas in 1970 geopend en een groot deel van het werk kan worden samengevat onder het begrip 'verkenningen', bijvoorbeeld ten aanzien van
de verkaveling van overheidsbevoegdheden in de sector landbouwproduktie, verwerking en verhandeling daarvan en verder de omvang
van de Nederlandse belangen. Deze verkenningen vinden plaats in
een ontwikkelingsgebied met oude culturen en grote tradities.
In het bijzonder geldt dit voor Thailand met zijn pragmatische en berustende gedachtenwereld en
een grote toewijding van het individu aan zijn beperkte groep, doorgaans de familie, waarbij op onverwachte plaatsen grote gevoeligheden
verscholen kunnen liggen.
Nooit 'neen'
In Thailand, het land van de eeuwige glimlach, vraagt het een forse training bij personen, waarmee
men in aanraking komt, stemming en gedachtengang te peilen. De zaken worden ook niet duidelijker door een hoogontwikkelde graad van
beleefdheid, die een negatief antwoord uitsluit. Wie de weg vraagt, zal
altijd ergens heen worden gestuurd, ook al weet de raadgever zelf de
weg niet.
Bescheiden cijfers
De situatie ten aanzien van landbouw en voedingsmiddelen in dit ambtsgebied kan niet alleen worden beoordeeld aan de hand van de huidige afzet. De Nederlandse
export naar Singapore, Maleisië, Thailand en Hong Kong schommelt
tussen de 70 en 110 miljoen gulden per jaar, wat landbouwprodukten
aangaat. De invoer daarvan ligt tussen de 100 en 140 miljoen per
jaar. Naast onze export naar de Europese buurlanden vallen deze
cijfers in het niet, maar primair kunnen de bescheiden cijfers worden
verklaard door de grote onderlinge afstand tussen Nederland en ZuidOost-Azië en secundair moet men rekening houden met de nog bescheiden koopkracht, hoewel die jaarlijks met 5 a 12 % per hoofd (8 a
15% bruto) stijgt.
Begin belangrijk
Juist in het stadium van beginnende ontwikkelingen is het van groot belang, dat Nederlandse produkten en kundigheden al een rol spelen. Ter illustratie het volgende
voorbeeld.
In het noordelijk berggebied begint de aardappelproduktie zich te ontwikkelen. Bergstammen, die
zich voorheen bezighielden met opium, hebben hierin een nieuwe
cash erop ontdekt. Samenhangend met de nieuwe ontwikkeling ligt
de pootgoedinvoer nu al rond de tweehonderd ton per jaar.
Ook de lokale melkveehouderij is in opkomst; het aantal melkkoeien is in tien jaar tijds toegenomen
van enkele honderden tot meer dan vijfduizend dieren.
In de consumptieve sector zouden ook dergelijke ontwikkelingen kunnen worden opgenoemd en

23

uiteraard is het belangrijk, dat Nederlandse produkten daarbij aanwezig zijn. De introductie nu kan bepalend zijn voor de gewoonten
ten aanzien van een later gebruik.
Belangstelling
Op verschillende gebieden speelt het Nederlandse produkt nu al een rol, soms zelfs een belangrijke,
bijvoorbeeld bij condens, pootaardappelen, kaas, cacao versnaperingen. Waar dit nog niet het geval is, probeert de landbouwpost belangstelling te wekken, waarbij blijkt dat men wel degelijk geïnteresseerd is in Nederlandse produkten en het bedrijfsleven, dat zich daar
in het vaderland mee bezighoudt, toont ook belangstelling voor dit
gebied. In de afgelopen maanden is er met betrekking tot de invoer gepraat over kaas, veevoeder, varkens, rundvee, chocolade, melksuiker,
oliepalm en visserijmaterialen; bij de export ging het om tapioca,
zijderupsen, aardappelen en olifanten.
Overleg
In verschillende gevallen heeft zich overleg met de Nederlandse belanghebbenden ontwikkeld,
waarbij de landbouwpost nuttig kon zijn bij specifieke punten en informaties. Dit 'coachen' kan men beschouwen als een onmisbaar
tegenspel, ook voor de ontplooiing van de eigen kennis op de desbetreffende terreinen. Als gevolg daarvan mag worden verwacht, dat
voor het Nederlandse bedrijfsleven het nadeel van de afstand tot deze
markt aanzienlijk kan worden verkleind.
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Ambtsgebied Joegoslavië, Bulgarije, Hongarije en Roemenië
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Van de landen van het ambtsgebied kunnen er politiek, economisch en commercieel drie ongeveer
onder één noemer worden gebracht, n.1. Hongarije, Roemenië en
Bulgarije. Joegoslavië neemt in de genoemde opzichten onder het
viertal een aparte plaats in.
In de eerste drie landen komt de landbouwproductie voor een (klein) deel tot stand in staatsbedrijven en voor het overige in coöperatieve bedrijven; in Hongarije is
bovendien de produktie op de eigen erfjes der coöperatieboeren van
belang. In Joegoslavië daarentegen zijn er geen staatsbedrijven, noch
coöperatieve landbouwbedrijven. In de plaats daarvan zijn er een
kleine tweeduizend zogenaamde gesocialiseerde bedrijven (kombinaten en zadroega's) die 20 % van de landbouwgrond in gebruik hebben
(niet bezitten, want grond en alle in Joegoslavië staande huizen en gebouwen zijn en blijven bezit van de hele gemeenschap). Verder zijn
er bijna 2,5 miljoen privéboeren van wie er overigens meer dan 40 %
ook inkomsten van buiten de landbouw hebben.
Planning op lange termijn
In alle landen bestaan economische plannen, meestal voor perioden van vijfjaar. In Joegoslavië is het
karakter van zo'n vijfjarenplan richtinggevend, in de andere landen
meer dwingend voorschrijvend. De Joegoslavische gesocialiseerde bedrijven zijn onder het systeem van zelfbestuur economisch geheel
zelfstandig en ook voor zichzelf verantwoordelijk. Zij bepalen zelf
hun produktieplan, de investeringen en de hoogte der uitkeringen
(lonen). Zij kunnen failliet gaan, hetgeen ook frequent gebeurt, maar
indien het bedrijf van grote sociale waarde is, springt de gemeente of
de republiek bij, na instelling van een 'dwang'-directie. Er is in Joegoslavië geen ministerie van landbouw; wel zijn er in sommige republieken landbouwministeries.
In de drie andere landen ontvangen de bedrijven richtlijnen, soms zelfs dwingende voorschriften
van de centrale overheid, in casu het ministerie van landbouw.
Staatsvinger in de pap
In Joegoslavië kan handel met het buitenland worden uitgeoefend door die bedrijven, die daarvoor
officieel geregistreerd zijn. Dat kunnen zijn landbouw-produktiebedrijven (meest kombinaten), import-exportondernemingen en handelsassociaties. Ook de handelsondernemingen zijn economisch onafhankelijk en voor zichzelf verantwoordelijk; er bestaat in Joegoslavië
geen staatshandel.
In Roemenië en Bulgarije is de buitenlandse handel staatsmonopolie. Voor de onderscheidene groepen
van produkten bestaan gespecialiseerde staats-imporl/exportondernemingen. Wat de import betreft handelen deze weliswaar in opdracht van de gebruikers der in te voeren goederen (staats- en coöperatieve landbouwbedrijven of levensmiddelenfabrieken), maar zij beheren de voor importen beschikbare deviezenvoorraden en hebben
daardoor invloed op de keuze van het land, waaruit geïmporteerd
zal worden. In Hongarije bestond deze situatie tot 1 januari 1968;
daarna is aan een aantal produktiebedrijven, waaronder ook landbouwondernemingen het zelf in- en uitvoeren toegestaan.
Veel kontakten nodig
Nederlandse exporteurs dienen met deze situatie in het ambtsgebied rekening te houden en steeds
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zowel de afnemer/gebruiker als de importonderneming voor hun produkten te interesseren. In Joegoslavië is het laatstgenoemde kontakt
meestal van minder belang, maar het dient toch niet verwaarloosd te
worden.
In de landen van dit ambtsgebied is zakendoen niet mogelijk zonder herhaalde bezoeken aan de te
interesseren partij(en), waarbij ook in de persoonlijke sfeer goodwill
dient te worden gecreëerd. Dergelijke bezoeken nemen meestal veel
tijd in beslag; zakelijke gesprekken komen vaak slechts neer op langdurige vrijblijvende conversatie en de meestal gulle ontvangst en
vaak getoonde grote interesse houden geen direct verband met de
kans op afsluiting van een transactie.
De in het Westen gebruikelijke, wat neurotische opvatting dat afspraken en verbindingen precies
behoren te kloppen, komt in dit ambtsgebied minder voor; er heerst
een andere levensstijl, die zich ook bij zakelijke kontakten uit.
Landbouw en levensmiddelenindustrie voorzien de bevolking - weliswaar op een laag peil - van
de noodzakelijke voedingsmiddelen en exporteren deze ook. Daar deviezen schaars zijn, worden die niet voor invoer van dergelijke produkten gebruikt. Wel is er een markt voor allerhande produktiemiddelen, zowel voor de landbouw als voor de levensmiddelenindustrie. Aankopen geschieden soms tegen kontante betaling, meestal op
krediet; vooral in Joegoslavië wordt de laatste tijd aangedrongen op het
aangaan van zg. 'joint ventures'.
De bij de landbouwattaché beschikbare informatie zal veelal nuttig zijn voor de Nederlandse zakenman. Ook de bemiddeling door de landbouwattaché bij officiële instanties of zakelijke partners zal de zakenman vaak te stade
komen.
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Ambtsgebied Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Egypte, Soedan,
Saoedi-Arabië, Kuweit en Iran
M.i.v. 1-10-1971 zijn Turkije en Iran afgesplitst en toegevoegd aan de
nieuwe landbouwpost Teheran

De eerste zeven landen van bovenstaande opsomming vormen sinds 1953 het gebied van de in
Beiroet gestationeerde landbouwattaché. Expansieve functionarissen
hebben Saoedi-Arabië, Kuweit en Iran aan het gebied weten toe te voegen, daarmee een hoogst interessante, doch nauwelijks hanteerbare
werkkring creërend.
Splitsing?
Er zijn tekenen, die er op.wijzen dat het gebied gesplitst gaat worden. Teheran is voorbestemd, een
landbouwattaché te gaan herbergen en daarmee zou dan het gebied
met minstens twee landen, t.w. Turkije en Iran, worden ingekrompen.
Geen overbodige luxe, want de huidige collectie van tien landen is 250
keer zo groot als Nederland. In Europese afstanden uitgedrukt zou de
landbouwattaché in Brussel tevens verbonden zijn aan de ambassades
te Luxemburg, Bern, Parijs, Madrid, Rome, Athene, Belgrado,
Warschau en Stockholm!
Weinig mensen, veel witte boorden
Nu wonen er weliswaar in het Midden-Oosten minder mensen en is er minder cultuurgrond en meer
woestijn dan in West-Europa, maar dat neemt niet weg dat elk van deze landen een ministerie van landbouw en een van economische zaken
of buitenlandse handel heeft. En meen vooral niet dat ze daar minder directeuren-generaal, staats- en onderstaats-secretarissen zouden
hebben; het ontbreekt in dit gebied bepaald niet aan zg. 'witteboordenmensen'. Zo heeft Egypte bijvoorbeeld 40.000 landbouwkundige ingenieurs, waarvan er alleen al 10.000 in Cairo wonen.
Luie stoelen leiden tot openheid
Het werk in het Midden-Oosten vereist dat men goede persoonlijke relaties heeft. Men is er gastvrij en daarvan moet men op gepaste wijze gebruikmaken. De deur
van het bureau van iedere ambtelijke functionaris, maar ook die van
de zakenman, staat altijd open. In zijn kamer staat langs de kant een
groot aantal 'luie' stoelen, die meestal in ruime mate bezet zijn.
Iedereen is welkom; men begroet de gastheer, krijgt een stoel aangewezen en koffie of thee aangeboden. Het beste is dan, gelijk het woord
te nemen en een gesprek met de gastheer te beginnen. Immers, na U
zullen er nog tallozen binnenkomen, die precies hetzelfde zullen
doen. Op deze wijze krijgt het overheidsbedrijf in het Midden-Oosten
een voor Nederlandse politieke begrippen wellicht benijdenswaardige openheid.
In ontwikkeling
De landen van het Midden-Oosten zijn eigenlijk alle ontwikkelingslanden, al verschilt het stadium van ontwikkeling van land tot land sterk en van streek tot
streek nog meer. In de meeste landen zijn of worden grote irrigatieprojecten opgezet. Gronden, die in de grijze oudheid tot de vruchtbaarste der aarde behoorden, zoals het Tweestromenland in Irak, ondergaan na eeuwenlange dorre en verzilte onvruchtbaarheid als het
ware een herschepping, die gigantische bedragen vraagt.
Soms is het betrokken land door de natuur bedeeld met rijke olievelden.en als de betrokken regering de juiste visie en instelling heeft, kan met de olieinkomsten een
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snelle ontwikkeling op gang worden gebracht, zoals men in Iran ziet
gebeuren. Over een tiental jaren is Iran een moderne staat met een
goed ontwikkelde industrie en landbouw, maar andere landen zijn
wat minder efficiënt in de besteding van deze aanzienlijke financiële
middelen.
Ook sociaal en politiek verkeert het Midden-Oosten in een stormachtige ontwikkeling. Men is zich
aan het losmaken van koloniale en feodale vormen en tracht een
aansluiting te zoeken bij de moderne tijd, wat soms heeft geleid tot
revoluties, die nogal totalitaire regimes voortbrachten. In Syrië,
Irak, Egypte en de Soedan is de staat vrijwel de enige gesprekspartner,
ook in commerciële aangelegenheden; de import van levensmiddelen
en landbouwbenodigdheden is bijna geheel genationaliseerd.
Oriëntatie op weinig vaste punten
Het onderhoud van contacten met importerende overheden bezorgt de ambassade en daarmee ook
de landbouwattaché een belangrijke taak: men moet zich in overheidskringen oriënteren over de geplande import; ditzelfde geldt voor alle
ontwikkelingsplannen, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven is geïnteresseerd. Een bijkomende moeilijkheid is, dat functionarissen
veelvuldig van bevoegdheid plegen te wisselen.
Verder worden met name de Arabische landen geremd door het Midden-Oostenconflict en het is
ontmoedigend, te zien hoe de partijen, die beide onze sympathie en
respect hebben, elkaar zo uitzichtloos bestrijden. Ondanks de negatieve invloed van dit alles, ook op onze handelsbetrekkingen, lijkt het
geboden, de contacten in stand te houden; de geschiedenis leert immers dat zelfs aan de onmogelijkste internationale problemen een eind
komt, maar helaas dan weer door andere worden vervangen. Wat
technisch mogelijk is, kan men leren bij wat ik vanuit Libanon pleeg
te noemen ' mijn zuiderburen'.
Pionieren per jeep
De eerste landbouwattaché, ir. Jan Fokko Jansen, placht met zijn chauffeur langs zeer ongebaande
wegen het toen al omvangrijke ambtsgebied te doorkruisen. Deze
chauffeur, een in 1938 uit Turkije ontvluchte Armeniër, die lange
tijd als chauffeur in het Franse leger had gediend, trad onderweg tevens op als tolk. Hoewel de man lezen noch schrijven kan, beheerst
hij het Turks, Armeens, Arabisch en Frans voortreffelijk. Nu, na zeventien jaren is deze Ohannes Kartochian nog steeds de onmisbare
metgezel. De wegen zijn veelal sterk verbeterd en zo nu en dan wijst
Ohannes op onwaarschijnlijk begaanbare paden, die eertijds de wegen
zouden zijn geweest, waarlangs Jansen zijn eerste tochten door het
ambtsgebied heeft gemaakt.
Voorrecht
Ik beschouw het als een voorrecht, te mogen werken in een gebied, dat niet alleen geografisch, maar
ook historisch en cultureel uitzonderlijke dimensies heeft.
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Ambtsgebied West-Duitsland

'

Zelfs de rijkslandbouwconsulent in Berlijn, die in 1921 zijn werkzaamheden in het gezantschap der
Nederlanden begon, zal verrast zijn, thans te lezen dat de levering van
agrarische produkten van Nederland aan Duitsland, in dat jaar 156
miljoen gulden, is gestegen tot ongeveer Dm. 4.600.000.000 in 1970.
Spectaculaire stijgingen
Van enkele produkten zijn nog frappanter cijfers te geven: zo steeg de uitvoer van tomaten van
ruim 2.100 tot 265.000 ton, dus tot ruim het honderdvoudige. Ook de
snijbloemen deden het goed: in het jaar 1921 konden aan het toenmalige Duitse rijk 100 kg snijbloemen worden geleverd, een hoeveelheid die steeg tot ruim 22.000.000 kg in 1970. Van de waarde der
vroegere leveringen valt niet veel te zeggen, maar deze kwam vorig
jaar op DM 260.000.000. De kaasexport ontwikkelde zich - minder
spectaculair maar toch aanzienlijk - van bijna 13.000 tot ruim
70.000 ton.
Groter marktaandeel
Wat betreft het aandeel van de Nederlandse agrarische export, ook dit verschoof, en wel sterk ten
gunstevandeDuitsemarkt,vanongeveer20 % inl921naar40 % i n l 9 7 0 .
De hoeveelheden zijn in een stroomversnelling geraakt, ontstaan door de gezamenlijke inspanning
van de Nederlandse producenten en exporteurs, die met behulp van
goede relaties met de Duitse importeurs en de distribuerende handel
steeds beter in staat waren, de consumenten de gevraagde artikelen te
leveren; aan de goede vruchten kent men de boom.
Totale en gedoseerde inflatie
Na de twee inflaties, die een totale geldontwaarding tot gevolg hadden, volgde in de afgelopen
twintig jaar een periode van gedoseerde inflatie, een systeem, dat
economen noodzakelijk achten voor een duurzame gunstige ontwikkeling, waarvan voornamelijk diegenen profiteren, die actief aan het
economisch leven deelnemen. Degenen, die van een vast inkomen
moeten leven of zij, die met een vast prijsniveau voor hun produkten
rekening moeten houden, een zij het van de gehele bevolking genomen minderheid van rentetrekkers en landbouwers, nemen in geringer mate deel aan de gunstige ontwikkelingen.
De spanningen, die zodoende ontstaan, worden door velen niet redelijk geacht, wat vooral van de
zijde der landbouworganisaties een actie tot verbetering der situatie tot gevolg heeft. Het spreekwoord 'Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet' is ook voor economen waard ter
harte te worden genomen.
Wat en hoc?
Op de landbouwpost worden veel inlichtingen verstrekt, zowel aan de handel als aan het agrarisch
bedrijfsleven. Wie artikelen aan de Bondsrepubliek levert en daarbij
op problemen of onduidelijkheden stuit, kan in eerste instantie terecht bij de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland,
waar veel gegevens zijn verzameld en het bureau van de landbouwattaché kan het ontbrekende aanvullen.
Het had niet behoeven te gebeuren dat een exporteur vaten honing leverde onder het statistieknummer van mineraalwater en evenmin was het nodig, dat suiker, gemengd
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met bruispoeder of vanille-aroma, werd ingevoerd als 'Lebensmittelzubereitungen'. Toch wordt ook door deskundigen nog wel eens getwijfeld als het er om gaat, met graszaad doorweven cellulosevezels te
classificeren en men kan ook daar twijfelen of truffels, gemaakt van
kalfsvlees, tot de vleeswaren of tot de paddestoelen moeten worden
gerekend.
Uiteraard hoeft niet elke dag een exploitant van een nachtclub te worden geholpen bij de uitvoervergunning van zijn nummer 'danseres met Bengaalse tijger' of moet
een grondverbeteraar in contact worden gebracht met een exporteur
van regenwormen.
Dierlijke problemen
Toch wordt het bureau zowel op veterinair als op plantenziektenkundig gebied voor heel wat
problemen gesteld en daar komen dan nog bij de regeling van in-, dooren uitvoer van honden en katten van vakantiegangers. Zelfs over de
invoer van rijpaarden en goudhamsters worden inlichtingen gevraagd,
om niet te spreken van de krans, bestemd voor een overledene, die
zoveel van Duitse bloemen hield.
Hoofdletters
De kunst, door reclame de afzet van de Nederlandse produkten in Duitsland te bevorderen, wordt
wel met een grote K geschreven en kreten als 'Am liebsten aus HOLLAND'
of 'HOLLAND SPITZENQUALITAT' wisselen elkaar af en zijn ook algemeen bekend. Bepaald geliefd is het Holland-meisje, steevast de centrale figuur van reclamecampagnes, of ze nu als kaas-, bloemen-,
groente- of aardappelmeisje optreedt.
Op vele manifestaties is het veelbesproken en -gefotografeerde 'Meisje' als gastvrouw opgetreden en
heeft zowel in de ambtelijke sfeer, te beginnen bij de ministers, als bij
de huisvrouw, een belangrijke goodwill voor het Nederlandse produkt
opgebouwd.
Variatie genoeg
Uit deze beperkte opsomming blijkt wel, dat het bureau van de landbouwattaché, gastvrijheid genietend bij Nederlands grootste afnemer van agrarische produkten,
een gevarieerd programma afwerkt, wat wel tot uiting komt in de
verslagen.
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Het werk van de landbouwattaché hier draagt een ander karakter dan op de posten elders. Immers,
het is zo dichtbij! Op andere posten gebeurt op landbouwgebied maar
weinig, dat niet via het bureau van de landbouwattaché gaat of waarvan hij kennis draagt, maar in Brussel ligt dat geheel anders. Ministers zien elkaar regelmatig in E.E.G.-vergaderingen, tot in marathonzittingen toe; hogere en lagere ambtenaren zitten vrijwel permanent bijeen. De ii.E.G.-commissie publiceert een veelheid van gedetailleerde
documenten en rapporten over alle aspecten van landbouw en voedselvoorziening in de E.E.G.-landen, dus ook over België en Luxemburg.
Telefoneren tussen Brussel en Den Haag is gemakkelijk en iedereen
kent iedereen. Dan is er nog de vijfentwintigjarige Benelux met het
vrije verkeer van diensten en goederen; het bedrijfsleven en landbouw- zowel als andere organisaties hebben direct en innig contact.
Praktijk verschilt van theorie
Zo beoordeelde ik de toestand, toen ik in 1969 naar Brussel, met ambtsgebied België en Luxemburg,
werd overgeplaatst. Sindsdien heb ik bemerkt, dat het toch niet helemaal zo is. Het verkeer in de Benelux is niet zo vrij als men na vijfentwintig jaar zou mogen verwachten; verschillen in warenwet-, kwalitcits-, verpakkings- en alle mogelijke andere voorschriften maken dat
vele Nederlandse exporteurs een beroep moeten doen op het bureau
van de landbouwattaché, ook al doet men daar zijn best, 'Nederland'
steeds op de hoogte te houden van deze voorschriften en wijzigingen
daarin.
Bovendien bestaat de indruk, dat niet alle exporteurs de Belgische markt werkelijk goed kennen.
Wat de overheidspersonen en landbouworganisaties betreft blijkt
eveneens, dat er hier en daar gebieden zijn waar de kennis van eikaars
problemen hiaten vertoont. Aan de landbouwattaché de taak, op die
punten zijn diensten te verlenen.
Veel persoonlijk contact
Uit de aard der zaak zijn hier de bezoekers talrijker dan op andere posten; de medewerking, die
moet worden gegeven, ligt vooral op specifieke gespecialiseerde
detailpunten. De excursies zijn groot in aantal en gebleken is, dat
medewerking aan de organisatie ervan op hoge prijs wordt gesteld.
De voorlichting, die moet worden gegeven, is meer rechtstreeks gericht aan bepaalde instellingen
of individuele firma's en personen. De vragen en verzoeken betreffen
heel vaak zeer gedetailleerde gegevens, die zich tot aanverwante gebieden kunnen uitstrekken.
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Met het oprichten van de Europese Economische Gemeenschap hebben België, West-Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in de afgelopen tien jaar een
economische eenheid tot stand gebracht met afmetingen, vaak vergelijkbaar met die van de Ver. Staten en de Sovjet-Unie. Door hun
aantal en graad van ontwikkeling vormen de 185 miljoen inwoners
van de zes lidstaten niet alleen een groot marktgebied, maar ook een.
enorm produktiepotentieel. Als straks ook het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Denemarken en Noorwegen lid zullen zijn, wordt de positie
van de E.E.G. uiteraard nog sterker.
Grootste handelsblok ter wereld
Het samengaan van de door onderlinge conflicten verdeelde en verzwakte staten van West-Europa
betekent veel meer dan het maken van een optelsom van nationale
gegevens; hut breidt de mogelijkheden om tot een efficiënte produktie
te komen enorm uit, waardoor in de betrokken landen de industrie
in staat wordt gesteld, beter te concurreren met moderne industrieen elders. Doordat zowel de in- als de uitvoer van de zes lidstaten groter zijn dan van welk land of economische eenheid ook is de Gemeenschap het grootste handelsblok ter wereld.
Dit geldt ook voor de landbouw, want hoewel de E.E.G. een van de grootste agrarische producenten
ter wereld is, importeert zij ook landbouwprodukten uit de meest
uiteenlopende gebieden en is daardoor een van de grootste importeurs.
Uniek
Institutioneel gezien is de samenwerkingsvorm in de E.E.G. uniek. Enerzijds is zij veel meer dan
een intergouvernementele samenwerking, anderzijds kent zij geen federale regering, waaraan nationale regeringen en parlementen ondergeschikt zijn. De Europese Ministerraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, is het belangrijkste besluitvormende orgaan. De Europese Commissie werkt als onafhankelijk politiek orgaan voorstellen uit en legt die aan de Raad voor; ze ziet
er op toe dat de verdragsbepalingen juist worden uitgevoerd. Het
Europees Parlement wordt geraadpleegd en oefent - zij het nog met
beperkte bevoegdheden - de democratische controle uit. Het Economisch en Sociaal Comité adviseert over de belangen van de verschillende sectoren van het maatschappelijk leven in de Gemeenschap en tenslotte is er het Europese Hof van Justitie, dat de eerbiediging van het recht bij de uitvoering van het verdrag moet verzekeren.
Wezenlijk verschil
Het werkterrein van de landbouwattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland
bij de Europese Gemeenschappen verschilt wezenlijk van dat van
zijn collega's bij de Nederlandse ambassades. In zijn geval is er geen
land voor verkenning en rapportage, want de activiteiten van de
E.E.G.-instellingen bestaan in feite uit vergaderingen en uit het
voorbereiden en beoordelen van voorstellen ter behandeling in deze
vergaderingen. De permanente vertegenwoordigers en de medewerkers van de ministeries vertegenwoordigen daar hun land en verdedigen het nationaal belang. Daartoe leggen en onderhouden zij de hun
nuttig lijkende contacten met de Europese instellingen en hun dien-
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sten, met collega's van andere lidstaten en diplomatieke vertegenwoordigingen, die tientallen, al dan niet geassocieerde derde landen
bij de E.E.G. hebben, bovendien met medewerkers van een steeds
toenemend aantal secretariaten van Europese organisaties, dat zich in
Brussel vestigt. Ten behoeve van de nationale standpuntbepaling wordt
de nationale administratie dagelijks ingelicht over gebeurtenissen
en ontwikkelingen, die zich voordoen.
Voorbereiding door specialisten
De Permanent Vertegenwoordiger is daarnaast lid van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, dat een wezenlijk onderdeel is van het apparaat van de
Ministerraad; het heeft opdracht, de zittingen van die raad voor te
bereiden. Het comité wordt bijgestaan door tientallen gespecialiseerde
werkgroepen en al tijdens het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid nam het overleg over agrarische problemen een relatief grote plaats in het totaal van het E.E.G.-overleg in.
Beslissingen voor het beleid in de Raad van Landbouwministers
werden en worden daarom voorbereid in een Speciaal Landbouwcomité dat zelf ook weer tientallen gespecialiseerde werkgroepen in het
leven heeft geroepen. In veel gevallen wordt in deze comités al overeenstemming bereikt, zodat de ministers de zaken zonder discussie
kunnen afdoen.
Landbouwbevolking afhankelijk van gcmeenschapsbcslissingen
De landbouw is van de te vormen economische unie veruit het best ontwikkelde onderdeel in de
Gemeenschap. Landbouwpolitieke beslissingen kunnen nauwelijks meer
autonoom en naar eigen inzicht door de lidstaten worden genomen en
de landbouwbevolking is dan ook veel meer dan andere groepen afhankelijk van gemeenschapsbeslissirigen. Daar in de afzonderlijke lidstaten problemen en belangen soms nog ver uiteenlopen, is er vooraf
meestal uitvoerig en vaak moeizaam overleg nodig.
Niet langer kan de landbouw attaché persoonlijk aan alle met de landbouw verbandhoudende vergaderingen deelnemen; behalve in spoedgevallen worden werkgroepen en
beheerscomités gevormd door gespecialiseerde ambtenaren van de nationale administraties. De attaché volgt de problemen van algemene aard en verdedigt bij besprekingen buiten het kader van het
direct agrarisch beleid de landbouwbelangen, bijvoorbeeld bij de
verdere ontwikkeling van de gemeenschap, de uitbreiding daarvan,
handels- en associatiepolitiek en niet te vergeten de harmonisatie
van de wetgeving der lidstaten, die bitter hard nodig is om ook de
nog bestaande mogelijkheden van handelsverstoring en concurrentievervalsing uit te sluiten.
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Landbouwpost Canberra
Landbouwpost Caracas
Landbouwpost Djakarta
Landbouwpost Kopenhagen
Landbouwpost Lima
Landbouwpost Londen
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In Australië is de post landbouwattaché gecombineerd met die van emigratie-attaché, zodat de werkzaamheden op een wat uitgebreider terrein liggen dan elders.
Wat de algemene rapportage betreft, deze richt zich vooral op de produktie van de voornaamste
landbouwvoortbrengselen, in het bijzonder diegene, waarin Nederland hetzij op grond van de invoer, hetzij op grond van een concurrentiepositie op de wereldmarkt het meest is geïnteresseerd.
Afzet
Een tweede aspect van de algemene rapportage betreft de afzet van landbouwprodukten en
verwerkte artikelen van agrarische oorsprong, waarbij de activiteiten van de diverse 'commodity boards' en de wijze, waarop de produkten worden verhandeld, van betekenis zijn. In dit verband kan bijvoorbeeldworden genoemddepas ingestelde AustralianWoolCommission, die
nu al een functie heeft bij de afzet van wol, het belangrijkste landbouwprodukt van Australië.
Verder geeft men inlichtingen over wijzigingen in het afzetpatroon, het openen van nieuwe markten en vestigen van bedrijven in het buitenland voor de afzet van
Australische produkten, zoals bijvoorbeeld 'milk plants' in Aziatische
landen. Ook over subsidies aan de Australische landbouw wordt het
ministerie op de hoogte gehouden.
Vrees voor aantastingen
Wanneer het gaat om de invoer van agrarische produkten, waartoe ook levens- en genotmiddelen
behoren, spelen in Australië veterinaire en phytosanitaire voorschriften een belangrijke rol. Quarantainebepalingen zijn streng, voornamelijk omdat Australië nog vrij is van bepaalde ernstige dier- en plantenziekten en -plagen (mond- en klauwzeer, hondsdolheid, aardappelaaltje etc). Invoer van levende' plantaardige en dierlijke produkten is
dan ook zeer moeilijk, zo niet uitgesloten, maar in de afgelopen jaren
is onder meer gepoogd, de invoer van Nederlandse bloembollen in
Australië te verruimen.
Uiteraard zijn er ook kwesties van invoerrechten en tarieven. Momenteel is bijvoorbeeld de invoer van kaas aan de orde en doet de Australische Tariff Board onderzoek naar vermeende dumping van kaas en eventuele nadelige gevolgen daarvan op de eigen produktie van non-Cheddar kaas.
Uitwisseling van gegevens
De attaché verstrekt ook inlichtingen over de landbouw in Nederland aan Australische instanties;
vooral naar landaanwinning en ontzilting van gronden wordt nogal
eens gevraagd. Verder bereiken hem verzoeken om voorlichting over
de landbouw in het algemeen of specifieke sectoren daarvan. Bezoekers uit Nederland worden ingelicht over bepaalde zaken en Australiërs, die naar Europa gaan, wenden zich regelmatig tot de landbouwattaché om advies over te bezoeken projecten en verzoeken om
namen en adressen van te benaderen instellingen en personen.
Lange schaduwen van E.E.G.
Tenslotte moet ook worden genoemd de berichtgeving over houding en standpunt van de Australische autoriteiten met betrekking tot de plannen van Groot-B rittannië toe te treden tot de R.E.G. De Engelse markt is namelijk voor
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een aantal landbouwprodukten nog steeds een belangrijk, zo niet het
belangrijkste afzetgebied voor Australische boter, kaas, suiker, fruit,
granen e.d.
Ontwikkelingshulp
Aangezien Australië naar verhouding vrij veel agrarische ontwikkelingshulp verleent, wordt Nederland over dit aspect regelmatig op de hoogte gesteld. Deze hulp
richt zich voornamelijk op de onder Australisch beheer staande territoria Papua en Nieuw Guinea, maar men levert ook een belangrijk
aandeel in het Colomboplan. Een aardig voorbeeld van hulp is de
voorziening van Zambia met een melkbiskwic, waarvan het produktieproces in Australië werd ontwikkeld.
Binnenlandse problemen
Dat er wel eens zeer bijzondere verzoeken binnenkomen, moge blijken uit een vraag om inlichtingen
betreffende invoer van jenever ter bestrijding van konijnen, waarvan'
de markantste zinsneden hieronder volgen, (brief, dd okt. '70).
A valued cliënt of this office has requested us to seek your assistance
in the following matter.
Mr. D. owns a grazing property just outside of T. He has the typical
local problem of this area in controlling rabbits on the property.
After the last World War he has been able to control this with poison
baits in which he used a decoy of genuine Dutch Schnapps. However,
his supply ran out some years ago and although he has sïnce used
some schnapps obtained locally he has not had the same success as
with the fully imported article.
As the rabbit problem is on the increase, he is endeavouring to find
out whether the fully imported schnapps is procurable in Australia.
His enquiries through his stock firm and local liquor suppliers have
proved fruitless to date and your information in this regard would be
appreciated. While his requirements would only run to a couple of
bottles, he is prepared, if necessary, to place an order for a full case.
We realize that this enquiry is somewhat out of the ordinary but your
assistance will be greatly appreciated.'
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Ambtegebied Venezuela, Coliimbia en Ecuador

Als landbouwattaché in Caracas ben ik officieel geaccrediteerd in de landen Venezuela, Columbia
en Ecuador, maar ook wordt verwacht dat ik een beetje let op kleinere landen in het Caraïbische gebied. Een bijzonder aspect vertegenwoordigen de Nederlandse Antillen en Suriname, welke rijksdelen
grote interesse hebben voor meer contact met Venezuela en Columbia, ook in de landbouwsfeer.
Internationale contacten
Pas begin 1970 ben ik op deze post benoemd en gedurende enkele maanden heb ik mij op het ministerie van landbouw verder vertrouwd gemaakt met de Nederlandse
kant van de zaak.
In Caracas aangekomen heb ik kennisgemaakt met de ambassadeur en allen, met wie ik ging samenwerken en gedurende dienstreizen naar Bogota (Columbia) en
Quito (Ecuador) volgden nieuwe kennismakingen.
Intussen werd in Venezuela een FAO-congres voor geheel Zuid-Amerika gehouden, waarvoor
praktisch de hele FAO-staf onder leiding van Boerma uit Rome overkwam. Op dit congres werden contacten gelegd of onderhouden, be- •
halve met rAO-instanties ook met functionarissen uit andere landen
van het ambtsgebied en uit de Dominicaanse Republiek, Cuba, Guyana, Trinidad etc. Ook het overleg met Suriname en de Nederlandse
Antillen was interessant.
Later in het jaar was ik op het ALAF-congres te Bogota. ALAF is de grootste vereniging van
landbouwkundige ingenieurs in Zuid-Amerika en op het congres werden vooral vorderingen op het gebied van het landbouwkundig onderzoek besproken.
Bemiddeling
Onderwijl is voor het eerst na 57 jaar weer Nederlands fokvee in Ecuador geïmporteerd, maar
door actie van de concurrentie dreigde dit te mislukken, zodat men
dit prachtige jongvee zelfs op de havenkade wilde afslachten, maar ik
kon meehelpen, de situatie te bezweren toen ik in de kleine havenplaats aan de Stille Oceaan was, waar het vee in quarantaine werd
gehouden.
Ook in Columbia heb ik propaganda gemaakt en besprekingen gevoerd om de invoer van Nederlands stamboekvee te bevorderen. Columbia is een concentratieland
voor de Nederlandse ontwikkelingshulp en omdat veel van deze hulp
op landbouwgebied ligt, werd mij door de ambassadeur te Bogota
gevraagd, te adviseren bij de projecten. Men heeft er een Nederlandse
proefbroodfabriek op basis van maniok en soja, een Nederlandse
fotogrammetrie-instituut, diverse door Nederlanders ontworpen en in
uitvoering zijnde irrigatieprojecten etc. Met Nederlandse hulp is
ook het Santa Catalina-project in Ecuador opgericht. Het is een 'pilot
farm', tevens melkveehouderij school en mag een groot succes worden
genoemd.
Honderd man nodig
Op het kantoor van de landbouwattaché komt veel post binnen, over zeer uiteenlopende onderwerpen. Zeer gewoon is dat Nederlandse exporteurs statistische
gegevens vragen over alles en nog wat en ook de namen van hen, die
importeren en van de Nederlandse exporteurs. Om alles goed af te
handelen zou ik een kantoor met honderd man nodig hebben.
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Men wil namelijk ook zeldzame visjes uit het Amazonegebied in Nederland determineren, tulpezaad in de hoge Andes uitzaaien, een landbouwschool bouwen voor
Indianen, suggesties ontvangen voor nieuwe groentesoorten, nuttig
voor Nederlandse tuinders, als student praktijk doen in Venezuela,
gegevens over vrachttarieven bij meloenenexport inzien, mogelijkheden onderzoeken van consumptie van diepvriesprodukten, verkoop
van Italiaans raaigras, eendagkuikens, zaaimachines, kalvermelkpoeder, biggen, melksuiker, vissersgaren, stierensperma enz. om nog
niet te spreken van de vraag naar antisera en tangetjes uit Nederland,
te gebruiken bij het virologisch onderzoek in de Dominicaanse
Republiek.
Veel werk is ook verbonden aan de voorbereiding van de uitzending van studenten, die in Nederland cursussen, die speciaal voor de landen in ontwikkeling worden
gegeven, willen bijwonen.
Het valt dan ook niet mee, tijd te vinden voor rapporten over de landbouw in het ambtsgebied of
voor reizen in het binnenland, nodig om het ambtsgebied echt te leren kennen. Laat ik het dan nog niet hebben over de hoofdbrekens
van mijn secretaresse, die behalve voor administratie, archief, telefoon en de gevraagde gegevens ook nog moet zorgen dat de brieven
keurig genummerd en getypt in drie talen foutloos uitgaan (met witte,
gele, rosé en blauwe copieën).
Evolutie nodig
Tenslotte het voornaamste Nederlandse agrarische exportprodukt voor dit ambtsgebied is sinds jaren melkpoeder, maar de binnenlandse produktie neemt nu snel toe en
dat is nodig, willen deze landen hun welvaart verhogen.
Ik geloof dat deze schijnbare tegenstrijdigheid van belangen, welke zich over de hele linie voordoet
in deze landen, de kern is van de problematiek hoe de attaché in de
toekomst zijn activiteit moet ontplooien.
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Ambtsgebied Indonesië

Wanneer men nu over Indonesië denkt of spreekt, dient daarbij wel te worden gerealiseerd, dat het
een land betreft, dat
- geprojecteerd op de kaart van Europa, zich uitstrekt van de westkust van Ierland tot voorbij Moskou (ruim 5.000 km) en waarvan
de grootste afstand Noord-Zuid met bijna 1.900 km reikt van
Amsterdam tot bij Napels,
- een oppervlakte beslaat van 1,9 miljoen km2 (17 x Nederland),
verdeeld over meer dan 13.600 eilanden en
- bevolkt wordt door ruim 120 miljoen mensen van een rijke
regionale verscheidenheid en met uiteenlopende historische achtergronden, die per jaar met 2,6 % toeneemt.
Deze miljoenenbevolking is sedert enkele jaren betrokken in een gezamenlijke gigantische krachtsinspanning ter verhoging van haar levensstandaard. Voorafgegaan door
een kortlopend programma met monetaire en politieke stabilisatie
als doel, is op 1 april 1969 het eerste vijfjarenplan, Repelita I, van
start gegaan. Daarop stoelen alle ontplooide activiteiten, gericht op
rehabilitatie en ontwikkeling van de economie.
In een betrekkelijk gering aantal jaren hebben de getroffen maatregelen al enkele opmerkelijke resultaten opgeleverd, zoals bijv. de beteugeling van de inflatie - in
1966 nog op 650 % te becijferen - t o t ongeveer 10 % per jaar, een vrij
deviezenverkeer met een koers van de Amerikaanse dollar, die zich
op Rp. 378 stabiliseerde (geen zwarte geldmarkt meer) en een rijstprijs, die op een redelijk niveau fluctueert tussen aanvaardbare
grenzen.
Zeker de moeite van het vermelden waard is de toenemende activiteit op het gebied der 'family
planning'.
Uiteraard zijn teleurstellingen niet uitgebleven en zullen diverse doelstellingen te ambitieus blijken
te zijn geweest, maar het zou van een negatieve houding getuigen, de
schijnwerpers uitsluitend daarop te richten en geen open oog te hebben voor hetgeen is bereikt.
Zwaartepunt landbouw
Voor een land als Indonesië, waar 75 % van de bevolking zijn bestaan vindt in de landbouw is uiteraard
het zwaartepunt van het ontwikkelingsplan in de landbouwsector gelegd, hetgeen zich in de jaarlijkse ontwikkelingsbegrotingen weerspiegelt. Zo is voor 1971/'72, het derde jaar van de Repelita, verdeeld over verschillende ministeries een totaalbedrag van Rp. 47 miljard (ca. f 465 miljoen) of ruim 30 % van het totale ontwikkelingsbudget gereserveerd voor landbouwprojekten, inclusief bevloeiingswerken. Daarnaast is een lijst opgesteld van projecten, die een belangrijke deviezenfinanciering en technische know-how vereisen en in
verband daarmee voor de uitvoering aan donorlanden worden voorgelegd. Voor 1971/'72 komen op deze lijst landbouw- en irrigatieprojecten voor, waarvan het totaal van de externe financiering op
circa US $ 100 miljoen is geraamd.
Voedsel centraal
De ontwikkelingsactiviteiten in de landbouwsector zijn hoofdzakelijk geconcentreerd op verhoging
van de voedselproduktie en uiteraard speelt rijst hierbij de hoofdrol.
Met wisselend succes zijn voor dit doel programma's in het leven
geroepen en als volgende fase wordt thans de strijd aangebonden te-
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gen verliezen, die worden geleden door inefficiency bij bewerking,
opslag en verhandeling van het produkt.
Verheugend is, dat bij het streven naar een verhoging der voedselproduktie Nederlandse kennis en
ervaring althans in één sector op ruime schaal zijn ingeschakeld, nl. bij
de bevloeiingswerken. Maar Nederland heeft meer te bieden bij de
oplossing van dit veelzijdige vraagstuk. Er wordt namelijk bij het
voortschrijden der werkzaamheden in de diverse sectoren, die alle
uiteindelijk één doel, dat der verhoging van de voedselproduktie,
dienen, een toenemende noodzaak van een integrale aanpak per regio
gevoeld, een benadering, waarmee Nederland zeker over de nodige
ervaring beschikt.
Veeteelt voor eiwitvoorziening
Eén facet van het voedselvraagstuk vraagt de bijzondere aandacht, nl. de verbetering van de
proteïnevoorziening. In direct verband daarmee staat o.a. de ontwikkeling van de veeteelt. In het algemeen mag worden gesteld, dat in Indonesië vee wordt gehouden als een soort 'erfcultuur'; de eerste
schuchtere stappen op het terrein van de bedrij fstechnische (commerciële) veehouderij zijn van zeer recente datum en voorlopig voornamelijk geconcentreerd op de legpluimveesector. In het kader van de
prioriteitsverlening in het vijfjarenplan treedt nu de veeteelt op de
voorgrond, in de eerste plaats van pluimvee, daarnaast het slachtvee
en op beperkter schaal, maar niet minder belangrijk, het melkvee.
Wetenschappelijke achtergrond nodig
Zonder research en technische voorlichting is er geen opbloei van de produktie, zonder efficiency
in het bedrijf geen redelijk geprijsd produkt, zonder omzet geen mogelijkheid tot modernisering en aanschaf van hoogwaardige produktiemiddelen. Hier kan Nederland via regionaal duidelijk afgebakende
en op elkaar afgestemde programma's zowel van overheid als van
bedrijfsleven op doeltreffende wijze met Indonesië samenwerken voor
de ontwikkeling van pluimvee- en melkveehouderij.
Vruchtbare synthese
Een constructieve bijdrage hieraan zal door de landbouwattache kunnen worden geleverd door het
tot stand brengen van een vruchtbare synthese in de drieledigheid van
een dergelijke samenwerking. Ook op andere terreinen wordt bij het
ontwikkelingswerk in Indonesië in toenemende mate de noodzaak, maar
ook de doeltreffendheid van een dergelijk samengaan gevoeld, uiteraard gebaseerd op een concreet plan.
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Ambtsgebied Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finiand

.

' • * «

:

'

In 1945 werd voor het eerst een landbouwattaché aan de Nederlandse ambassade te Kopenhagen verbonden. Zijn ambtsgebied omvatte, evenals nu, Denemarken, Noorwegen en Zweden. In 1949 werd in Stockholm een afzonderlijke
landbouwattaché voor Zweden benoemd, maar in 1956 werd deze
standplaats weer opgeheven en de aanvankelijke toestand hersteld. In
1971 werd ook Finland aan het ambtsgebied toegevoegd.
Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het geven van handelsinformatie inzake de Skandinavische landen aan het Ministerie van Landbouw en Visserij en aan het
bedrijfsleven in Nederland, uiteraard speciaal op landbouwgebied,
uitgebreid tot en met levensmiddelen.
Hoge eisen
Een onderdeel van deze handelsinformatie is het aangeven van de strenge speciale eisen, die deze
landen vaak stellen aan de kwaliteit, dikwijls ook in verband met de
wijze van conservering, soort en gehalte aan toegevoegde stoffen zoals kleurmiddclen en zoetstoffen, de controle, die tevoren in Nederland al is toegepast e.d. Bij de import kunnen moeilijkheden ontstaan
als gevolg van misvattingen of plotselinge wijzigingen van gestelde
eisen en in die gevallen wordt door de landbouwattaché desgevraagd
bemiddeling verleend, teneinde te trachten, tot een voor beide landen
aanvaardbare oplossing te komen.
Exportbevordering
Voorts wordt getracht, Nederlandse produkten nog meer ingang in Skandinavië te doen vinden en
nieuwe produkten te introduceren. Dit gebeurt zowel door medewerking aan tentoonstellingen en speciale acties als door incidentele
persoonlijke aanbeveling.
Evenals Nederland is Denemarken een belangrijk exporterend land op agrarisch gebied; Deense en
Nederlandse landbouwprodukten ontmoeten elkaar dan ook op vele
buitenlandse markten en om deze reden worden veel inlichtingen ingewonnen inzake de Deense prijsregelingen voor landbouw-exportproduktcn, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de afzet enz.
Zweden is op agrarisch gebied een importland en als zodanig een belangrijke markt voor Nederland.
De hoge levensstandaard in Zweden brengt mee, dat de consument
een hoogwaardig en uitstekend verpakt produkt vraagt. De voornaamste exportbevorderende akties voor landbouwprodukten in
Skandinavische landen vinden dan ook vooral in Zweden plaats.
Noorwegen heeft een belangrijke visexport en streeft, wat de landbouw betreft, naar een zo
goed mogelijke zelfvoorziening. In verband met de ongunstige klimatologische omstandigheden is dit alleen mogelijk met behulp van een
politiek, gericht op sterke bescherming en subsidiëring van de eigen
landbouw. In verband daarmee is de invoer aan zodanig beperkende bepalingen gebonden, dat de Nederlandse export naar dit land slechts
tot geringe ontplooiing is gekomen.
Lotgenoten
De landbouw in Skandinavië, vooral in Denemarken en Zweden, komt in vele opzichten overeen
met die in Nederland, ook uit een oogpunt van problematiek. Ook
hier is een proces van industrialisatie, specialisatie, schaalvesgroting
e.d. in de landbouw aan de gang, dat in grote lijnen identiek is aan dat
in Nederland en overig West-Europa.
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Bij een aantal onderdelen doen zich evenwel onafhankelijke en interessante ontwikkelingen voor,
die sterk de belangstelling blijken te trekken van Nederlandse agrarische kringen, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. In verband met deze belangstelling wordt de landbouw in Skandinavië
scherp in het oog gehouden en worden nieuwe ontwikkelingen
doorgegeven aan Nederland.
Onderling contact
Alle medewerking wordt verleend aan de vrij talrijke Nederlandse excursies en studiebezoeken,
waarvan de deelnemers de Skandinavische landbouw ook uit eigen ervaring willen leren kennen.
Vermeldenswaard zijn zeker ook de regelmatige contactbijeenkomsten tussen Nederland en Denemarken, waaraan een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie
van Landbouw en van de georganiseerde landbouw in beide landen
deelneemt. Deze bijeenkomsten, die veelal een landbouwpolitiek en
-economisch karakter dragen, hebben de laatste jaren vooral de ontwikkelingen in het kader van de Ü.E.G. met spceciaal de mogelijke
toetreding van Denemarken, de Europese Vrijhandels-Associatie
(EVA) en de samenwerking tussen de Skandinavische landen
(Nordek) tot onderwerp gehad.
Als gevolg van de onderhandelingen tot toetreding of - in het geval van Zweden - tot een andere
vorm van associatie met de L-.E.G. is het contact met de Skandinavische landbouwkringen nog verder verstevigd en is de uitwisseling
van gegevens nog meer uitgebreid.
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Ambtsgebied Peru, Argentinië en Chili

Wat doet een landbouwattaché in het ambtsgebied Peru-Chili-Argentinië? U vraagt naar kenmerkende zaken, samengevat in niet meer dan twee bladzijden. Dan moet
ik in de eerste plaats noemen: veel reizen. (Dit verhaal schrijf ik in
mijn hotelkamer in Osorno, ongeveer 4.500 km ten zuiden van Lima).
Vier-en-een-halve E.E.G,
Peru, Chili en Argentinië hebben een gezamenlijke oppervlakte van ruim 4,8 miljoen km2, dat is
142 x Nederland ofwel 4% x de gezamenlijke oppervlakte van de
zes E.E.G.-landen. De overeenstemming tussen de drie landen ligt
hoofdzakelijk in hun ééntaligheid, Spaans, hoewel met de nodige variaties en in hun enorme afstanden — in vogelvlucht van Noord naar Zuid:
Peru 2000, Chili 4300 en Argentinië 3700 km, in totaal 10.000 km.
Verder hebben de landen niet veel gemeen, maar om kort te zijn, zou ik Peru en Chili onder
één noemer kunnen brengen. Beide landen zijn duidelijk in ontwikkeling en hun agrarische produktie is (nog) onvoldoende om in de behoefte aan voedingsmiddelen te voorzien.
Mogelijkheden?
Peru importeert jaarlijks voor een waarde van ca. f 550 miljoen aan 'alimentos basicos', voornamelijk granen, vetten en olieën, vlees en zuivelprodukten. Daar liggen ongetwijfeld kansen voor onze agrarische export, maar die moet men
niet overschatten, zeker niet als men denkt aan regelmatige export
op lange termijn.
Import regeringszaak
De economische politiek van Peru en Chili is zeer nationalistisch, gericht op eigen produkten en
importvervanging. Daarbij komt dat met name de import van agrarische
produkten meer en meer een zaak wordt van de overheid of semioverheidsinstellingen. Zo heeft men in Peru o.a. te maken met de
EPSA (Empresa Püblica de Servicios Agropecuarios) en met de SENCA
(Servicio Nacional de Comercio Agrfcola) en met de Banco Central.
De landbouwattaché kan daarbij de weg wijzen of bemiddelen, maar
het blijft vaak bij incidentele importen; de hivoerbepalingen en
-contingenten worden voortdurend gewijzigd ten gunste van de eigen
produktie.
Uitbouw biedt perspectieven
Bij de verdere uitbouw van die eigen produktie liggen m.i. grotere mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar dan moet men de bereidheid en durf hebben, daaraan mee te werken, ook in 'joint venture' met een Peruaanse
of Chileense overheidsinstelling. Ter illustratie zou ik enkele projecten willen noemen: de opzet van een coöperatieve zuivelindustrie in
Peru (Ministerio de Agricultura), technische en organisatorische verbetering van de Peruaanse suikerindustrie (Reforma Agraria), uitbreiding van een fokveecentrum in Zuid-Chili (Universidad Austral), de
produktie en vermeerdering van land- en tuihbouwzaden in Chili
(Empresa Nacional de Semillas) enz. Zo zijn er meer projecten die,
al dan niet in combinatie met de Nederlandse financiële en/of technische
hulpverlening aan Peru en Chili - interessante perspectieven bieden.
Niet meedoen omdat dergelijke ontwikkelingsprojecten de Nedcr-
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landse export zouden kunnen schaden (zoals ik wel eens hoor beweren) lijkt mij een onjuiste en kortzichtige houding.
Bewaking vleesexport
Argentinië is veel verder ontwikkeld en voert een meer liberale handelspolitiek. Argentinië is in de
eerste plaats belangrijk vanwege zijn leveringen aan Nederland
(f 346.000.000 in 1969) vooral van granen en graanafvallen, vlees
en fruit. Ook deze export eist aanwezigheid, want daarmee zijn grote
Nederlandse belangen gemoeid, o.a. van veevoeder- en vleesindustrie.
Zo gebeurt het, dat ik vier weken rondreis door het grote Argentinië,
van het ene slachthuis naar het andere, samen met een veterinair inspecteur uit Nederland. Inmiddels is per 1-7-1971 voor dit werk speciaal
een collega in Buenos Aires geplaatst.
Meer aandacht gewenst
Onze agrarische export naar Argentinië is bescheiden: f 5.000.000 in 1969. Interessant is de toe- \
nemende belangstelling voor Nederlandse zaden en bloembollen; we
zouden moeten deelnemen aan de Internationale Bloemententoonstelling in Buenos Aires. Ook op ander terrein - ik denk bijvoorbeeld
aan fokvee en melkapparatuur - zou meer aandacht moeten worden
besteed aan Nederlandse presentatie in Argentinië. Dat is belangrijk,
want vooral op het gebied van landbouw en veeteelt gaat heel ZuidAmerika zijn licht daar opsteken, dus moeten wij in Argentinië aanwezig zijn.
Schaap met vijf poten . . .
Er zou nog veel meer te vertellen zijn over mijn bezigheden als landbouwattachc: een lezing schrijven voor de Universidad de la Plata, een voordracht met films houden
voor boeren in Arequipa, een Friese stier defileren op de FISA in
Santiago, marktanalyses maken voor bier, voederfosfaten, viszilver
enz., maar ik vermoed dat de gevraagde twee bladzijden vol zijn en
ik hoop, enigszins een indruk te hebben gegeven van het ambtsgebied
Peru-Chili-Argentinië.
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Drs. W. G. van Oosten

Ambtsgebied

-Brittannië, Ierland en IJsland

De landbouwvertegenwoordiging bij de ambassade in Londen is ongeveer even oud als de buitenlandse dienst van Landbouw en Visserij: in 1921 werd de rijkstuinbouwconsulent ir. B. Gerritzen in Londen gedetacheerd ter behartiging van de Nederlandse tuinbouwbelangen in het Verenigd Koninkrijk. Geleidelijk aan strekte hij zijn werk uit tot alle onderdelen van de
Nederlandse land- en tuinbouw en de visserij en kreeg daarvoor ook
assistentie. Zijn titel werd gewijzigd in die van landbouwconsulent;
na de oorlog werd dat landbouwattaché of landbouwraad.
Crisis leidde tot protectie
In de jaren twintig rapporteerde deze landbouwconsulent over de stand van de gewassen, de landbouwtellingen, wetgeving en beleid op landbouwgebied in GrootBrittannie. Met de economische crisis van de jaren dertig kreeg zijn
werk een heel andere dimensie: zoals ieder invoerland begon ook
Groot-Brittannië zijn thuismarkt te beschermen. Bovendien werden in
1932 de gemenebest-preferenties ingevoerd, die tot op de huidige dag
bestaan.
De invoer van luxe tuinbouwprodukten kreeg daardoor een gevoelige slag en de invoer van vlees,
waaronder bacon en ham, aardappelen, zuivelprodukten en eieren,
werd gecontingenteerd. Tegen al deze maatregelen moest de bemanning van de post in Londen een vaak wanhopige strijd voeren en het
Nederlandse bedrijfsleven bijstaan met inlichtingen en advies. De
post groeide uit tot vier man, versterkt door tijdelijke stagiaires;
een daarvan was de tegenwoordige professor Horring in Wageningen.
Gedurende de oorlog werd het bureau gesloten. Het personeel was hetzij onder de wapenen of werd
toegevoegd aan de kleine staven van de Nederlandse ministers in ballingschap.
Invloed E.E.G.
Het naoorlogse bureau verrichtte onder wisselende omstandigheden in feite dezelfde taken als in
de jaren twintig en dertig, maar naar verhouding is de Britse markt
voor de Nederlandse afzet minder belangrijk dan vóór de economische wereldcrisis. De genoemde gemenebestpreferenties en het doelbewuste Britse beleid om de eigen produktie uit te breiden zijn daar
de oorzaken van. Op de gemeenschappelijke E.E.c.-markt is de Nederlandse agrarische uitvoer zich bovendien meer gaan richten op de partnerlanden, waar betere prijzen verkregen konden worden, terwijl
Denemarken enkele belangrijke voordelen op de Britse markt verwierf in de Europese Vrijhandelsassociatie. De positie van de Ierse Republiek, die als voormalig deel van het Britse Rijk haar voorkeursbehandeling heeft behouden, is sedert 1966 versterkt door de totstandkoming van de Engels-Ierse vrijhandelsovereenkomst.
Betere toekomst
Toch is Groot-Brittannië nog steeds een belangrijke afnemer en de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap zal het getij voor de Nederlandse afzet zeer
wel kunnen doen keren. De gemenebestpreferenties zullen hierdoor
in hun tegendeel verkeren en de gemeenschapslanden zullen op hun
beurt voorkeursbehandeling krijgen, samen met Denemarken en Ierland.
In 1961 heeft de Britse regering zich voor het eerst aangemeld voor volledig lidmaatschap. Ondanks
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de bekende tegenslagen in 1963 en 1967 zijn in 1970 de onderhandelingen opnieuw begonnen. Geen wonder dat de land- en tuinbouwaspecten van de toetreding de laatste tien jaren in het centrum staan
van belangstelling en werkzaamheden op het Londense bureau, zowel
in de berichtgeving naar Nederland als in de voorlichting naar beide
zijden. Overheid, organisaties van het bedrijfsleven, universiteiten en
algemene verenigingen in Groot-Brittannië doen zeer veelvuldig een
beroep op het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade om informatiemateriaal, bemiddeling voor contacten met Nederland en
spreekbeurten over de gemeenschappelijke markt en de consequenties van toetreding.
Ierland en IJsland
Het bureau verzorgt voorts de vertegenwoordiging bij de Internationale Tarweraad en de Internationale Suikerorganisatie; het onderhoudt eveneens de agrarische en
visserij-betrekkingen met de Republiek Ierland, waar Nederland een
aparte ambassade heeft, en met het verre IJsland, waar alleen een
IJslandse consul-generaal permanent aanwezig is voor de behartiging
van de Nederlandse belangen. Van Londen uit bezoekt de landbouwraad enkele malen per jaar Ierland en eenmaal per jaar IJsland.
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Ambtsgebied Spanje
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'Spanje is anders', zo leert men hier de toeristen en in zekere zin heeft men gelijk: Spanje is een
wereldrijk geweest, hetgeen een land een eigen aard gaf en is daarna lange tijd geïsoleerd geweest.
Chauvinisme
Daarom moet men zich hier in andere dan gewone bochten wringen om met overheid, organisaties
en het zakenleven te kunnen optrekken. Moeizaam komt men hier tot
mondiaal denken, d.w.z. dat de Spanjaard nu niet meer tot vervelens
toe bij alles Spanje en vooral Spanjes grootheid als uitgangspunt
neemt. Bovendien is ook de overheid geneigd, zich te beroemen op
hetgeen is verricht.
Spannend en tijdrovend
Dit alles en hierbij kan nog worden toegevoegd de geringe interesse voor het detail, maakt het
inwinnen van informaties en het overtuigen van personen of instanties, de hoofdtaken van een landbouwattaché, tot een spannende
maar tijdrovende bezigheid. Daarbij komt dat de ministeries soms
een ongewone interpretatie geven aan internationale afspraken en bijvoorbeeld voor geliberaliseerde produkten het aanvragen van een invoerlicentie verplicht stellen.
Tegenzin
Vanouds kampt het land met deviezenschaarste en een import, waarvan de waarde slechts voor de
helft door export wordt gedekt. Dit heeft in het denken van de
Spaanse instanties een sterke tegenzin tegen welke invoer dan ook gefixeerd. In zekere zin is dit begrijpelijk, want het land, arm aan grondstoffen - het heeft praktisch geen ruwe olie en veel te weinig ijzer is zoals de situatie nu is, genoodzaakt tot in lengte van dagen een
groot aantal goederen te importeren.
Zon en strand
Maar nu in de laatste decade een onverwachte 'grondstof is aangeboord, de zon en de lachende
stranden, en jaarlijks bijna 25 miljoen toeristen ongeveer 1,6 miljard
dollar in Spanje komen verteren, zou bovengeschetste mentaliteit
geleidelijk aan dienen te verdwijnen, temeer daar 700.000 in WestEuropa werkende gastarbeiders een sterk stijgende stroom (in 1970
23 % meer dan in 1969) van deviezen produceren. Ondanks groeiende
invoeren stijgt de deviezenvoorraad snel en dit zou naar onze Nederlandse begrippen spoedig de filosofie omtrent import moeten doen
herzien.
Omschakeling nodig
Zoals Spanje gebonden is aan een importnoodzaak, voortkomend uit de snelle omschakeling naar
een moderne samenleving, is het land ook verplicht tot exporteren en
partner te zijn in de internationale handel. Deze vereist soepelheid en
wordt belemmerd als men de import als verlies en de export als winst
ziet. Dit geldt in hoge mate voor de Spaanse landbouw, hierbij vooral
bedoeld de tuinbouw. Jaarlijks zingen wij enige malen over de appeltjes van oranje uit het land van Spanje, maar het voornaamste export-
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produkt van de goederenlijst is het geconserveerde tuinbouwprodukt,
weliswaar gevolgd door fruit en aangevoerd door de oranje appels van
mandarijnen en sinaasappels. De verovering of wel verdediging van
nieuwe markten kan, voorzover het open afzetmarkten betreft, alleen resulteren uit intensivering van contacten met de betrokken
landen, maar dan in alle openheid en met wederzijds respect.
Marktverruiming
Op dit punt leeft er in mijn ambtsgebied nog te weinig meegaandheid en hierin is slechts door aanhoudende persoonlijke contacten met beleidsfiguren en uitvoerende
instanties verbetering te verwachten.
In geografische zin is Spanje Europa, maar in velerlei opzicht ligt het nog aan de periferie. Zonder in
te gaan op de merites van het politieke klimaat, hetgeen immers geheel buiten mijn taakomschrijving ligt, zal het m.i. noodzakelijk zijn,
nauwere commerciële banden met Spanje te onderhouden omdat dit
voor ons een kans op marktverruiming schept.
Beter begrip
Daarom werk ik technisch en commercieel ten dele mee aan een beter begrip in Nederland voor de
Spaanse agrarische markt en voor de Spaanse agrarische collega, die
tobt met exportproblemen voor zijn aan het klimaat gebonden produkten, zoals citrus en olijfolie, maar ook met overschotten aan eieren
en varkensvlees. De grootste aandacht wordt besteed aan het bekender en daardoor beminder maken van de Spaanse afzetmarkt, die de
komende jaren stellig aan importantie zal winnen, gezien de te verwachten voortdurende toename van welvaart, nataliteit en toerisme
en de groeiende toepassing van moderne landbouwtechnieken.
Het propageren van een beter begrip voor Spanjes aard is ook nodig omdat de Nederlanders die
Spanje bezoeken, voor het overgrote deel in de best bewoonbare streken van het land vertoeven, een heel smalle strook langs de kust. Ook
hier kan weer gezegd worden 'Spanje is anders', maar ditmaal anders
dan de kuststreken.
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Ir. G. J. Hegemans
Per 1-8-1971 is deze
post bezet door
Ir. H. de Bruin (Tunis)

Ambtsgebied Kenya, Tanzania en Oeganda

Kenya
Het werk van de landbouwattaché kan worden gesplitst in activiteiten ter bevordering van de landbouwimport uit Nederland en aandacht voor de landbouwontwikkeling in het ambtsgebied.
Wat het bevorderen van internationale handelsbetrekkingen aangaat,
hiervoor zijn in Kenya bepaalde eigenschappen nodig, die het mogelijk maken het contact met de gemêleerde bevolking, bestaande uit
stammen, die elk een aparte benadering vragen, Europeanen en Indiërs,
te leggen en te onderhouden.
Invoerrechten van 40-50 % moeten ervoor zorgen dat de eigen industrie niet wordt geschaad door
vreemde import, zodat een belangrijke uitbreiding daarvan voorlopig
niet mag worden verwacht.
Voor een ontwikkelingsland heeft Kenya een betrekkelijk vergevorderde landbouw met exportmogelijkheden op het gebied van mais, tarwe en zuivelprodukten.
Veel Nederlandse deskundigen, hetzij individueel, hetzij als deelnemer aan een Nederlands ontwikkelingsproject, houden zich met de,
landbouw van Kenya bezig en zowel met de voorbereiding als met de
uiteindelijke aanvraag houdt de landbouwattaché zich intensief bezig,
in nauw contact met de afdeling planning van het ministerie van
landbouw.
Dit ministerie behoort tot de best georganiseerde lichamen van het land, wat blijkt uit de snelheid,
waarmee vaak zeer uitvoerige projectaanvragen worden behandeld.
De landbouwattaché raakt steeds meer bij het ontwikkelingswerk betrokken, dat niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief toeneemt. Daartoe moet veel worden
gereisd, soms met een klein vliegtuig. Daar men op diverse hoogten
allerlei klimaatsovergangen meemaakt, is dit wel vermoeiend, maar
veel wordt goed gemaakt door de magistrale vergezichten, kenmerkend voor Kenya.
Tanzania
Het werk in Tanzania komt in grote trekken overeen met dat in Kenya, maar hier is meer behoefte aan importgoederen. Vrij aanzienlijke hoeveelheden melkpoeder,
condens en boter worden ingevoerd en in 1971 kwamen er na lange
tijd voor het eerst weer Nederlandse pootaardappelen aan.
De exportbevorderende functie van de landbouwattaché komt hier dan ook duidelijker uit de verf
dan in Kenya en het werk wordt vergemakkelijkt doordat er maar
één importerende organisatie is, nl. de State Trading Corporation,
terwijl in Kenya veel importeurs zich op hetzelfde terrein bewegen
en vaak sterk historische bindingen hebben met Engelse fabrikanten
en handelshuizen.
Het landbouwontwikkelingswerk in Tanzania is met Kenya vergeleken van geringe betekenis. Hoewel Tanzania een concentratieland is, zijn de meeste ministeries, waaronder ook dat van landbouw, niet in staat, gedetailleerde projecten
uit te werken. De door Nederland gevoteerde gelden blijven dan
ook veelal onbenut.
Oeganda
Daar Oeganda geen concentratieland is, kan van Nederlandse landbouwontwikkelingshulp nauwelijks
sprake zijn. Wel importeert het land bepaalde produkten, waaronder
melkpoeder en condens, voornamelijk uit Kenya maar ook wel uit
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Nederland, dat ook wat elitezaden en eendagkuikens naar Oeganda
uitvoert.
In het kader van de zogenaamde B.E.B.-overeenkomst, waarbij 1,5 miljoen gulden aan Oeganda werd
geschonken, is een aantal studies uitgevoerd, onder meer op agrarisch
gebied. Uit een Nederlandse lening werden 742 vaarzen en stieren
bekostigd; bij deze transactie was de landbouwattaché nauw betrokken.
Mauritius
Behalve aan suiker heeft dit land behoefte aan vele importartikelen, vooral melkpoeder, condens,
boter, rijst, vlees en aardappelen, maar door de commonwealth preferentie zijn de landen van het gemenebest hier in het voordeel boven
Nederland.
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M. E. Viervant-Tukker
medewerkster bureau
landbouwattaché in
New Delhi

Ambtsgebied India
M.i.v. 1971 samengevoegd met Turkije, Iran en Afghanistan tot de
nieuwe landbouwpost Teheran

India is enorm, een sub-continent en naar verwacht wordt zal in 1971 de bevolking meer dan 700
miljoen zielen tellen. India heeft een president, zeventien deelstaten
onder gouverneurs en tien rechtstreeks door de centrale regering bestuurde 'Union Territories'.
Het klimaat varieert van de ijzige koude hoog in de Himalaya via Kashmir met heerlijke zomers en
winters met sneeuw, ijs en wintersport, naar de vlakten van NoordIndia, heet in de zomer en 's winters met nachttemperaturen rond
het vriespunt, tot Kerala en Madras, waar de palmen ruisen en het
altijd tropisch is.
Van alle markten thuis
Tegen deze achtergrond doet de landbouwattaché zijn werk en met zoveel verscheidenheid in
bevolking en bodemgesteldheid, in een land, waar vooral de landbouw in opkomst is met alle daaraan verbonden problemen, moet deze
functionaris wel van alle markten thuis zijn.
Deviezengebrek beperkt invoer
Daar India nog steeds worstelt met gebrek aan deviezen en dientengevolge een zeer beperkte invoer heeft, is het geen eenvoudige zaak, de markt te behouden dan
wel te veroveren voor Nederlandse produkten. Bezoekers uit zakenleven en regeringskringen in Nederland roepen dan ook vaak de hulp
en bemiddeling in van de landbouwattaché voor het leggen van de
nodige contacten en het organiseren van besprekingen en bezoeken in en buiten Delhi. Vaak gaat hij mee om de gasten te introduceren bij zijn relaties op de ministeries of om een bezoek aan een
boerderij of research-instituut vlot te doen verlopen. En waar worden
meer zaken gedaan dan over een gezellige borrel of tijdens een informeel etentje met voor de Nederlander(s) interessante mensen bij de
landbouwattaché thuis?
Veel correspondentie
Zoals al zijn collega's overal ter wereld krijgt ook de landbouwattaché in New Delhi een uitvoerige
correspondentie te behandelen. Het Nederlandse zakenleven vraagt
inlichtingen en bemiddeling; de landbouwattaché dicteert, telefoneert,
legt bezoeken af, verstrekt de gevraagde informatie, houdt een oog
op lopende transacties, waar nodig er^of gewenst. Uiteraard bestaat
er nauwe samenwerking met de handelsafdeling van de ambassade.
Ook het Indiase handelsleven klopt regelmatig aan om advies en hulp, want de belangstelling voor de
Nederlandse produkten is, niettegenstaande de strijd, nodig om een
schaarse invoervergunning te bemachtigen, verre van dood; de landbouwattaché is uiteraard maar al te bereid, in gevallen van belangstelling een voor de Nederlandse handel nuttig gebruik te maken.
Bovendien houdt hij de Nederlandse zaak warm door het verspreiden
van brochures, pamfletten, de 'Agricultural Newsletter from the
Netherlands' etc.
Trait d'union
De landbouwattaché leest kranten, tijdschriften, rapporten van collega's van andere ambassades en
van de United Nations, hij onderhoudt nauw contact met die collega's en met zijn relaties op de ministeries, want vandaar komen
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vaak de informaties, die wellicht voor landgenoten weer een gaatje
kunnen openen om de Nederlandse produkten af te zetten. Zo is er
een deelstaat met de 'white revolution', een revolutie op zuivelgebied,
die erop werd gewezen dat Nederland alles kan en wil leveren, van
jongvee tot tankers voor melktransport.
Er komen studenten: Nederlanders voor hun praktijkjaar of post graduate studie, Indiase studenten, die met hetzelfde doel naar Nederland willen. Indiërs willen op
Nederlandse boerderijen, in research instituten, in zuivelfabrieken
of elders werken. De landbouwattaché luistert, geeft adressen, legt
contacten. Een lopend project in deze is de uitwisseling van Indiase en
Nederlandse boeren voor bestudering van eikaars landbouwmethoden.
Technische hulp
Nederland gaf en geeft veel technische hulp in India en waar dit op landbouwgebied is, is de landbouwattaché de verbindingsofficier, de man, die administratief en
technisch met het project leeft, vanaf het moment dat de eerste
'draft agreement' met de Indiase autoriteiten wordt besproken, via1
de invoer van het equipment en de zorg voor en de assistentie aan
de deskundigen, totdat de laatste schroevendraaier of machine is overgedragen aan de regering van India en het project is afgelopen.
Zeker niet in de laatste plaats neemt de landbouwattaché deel aan nationale en internationale bijeenkomsten en congressen over onderwerpen, die onder zijn bureau
ressorteren; waar in India het landbouwkundig onderzoek zich steeds
uitbreidt, komen er uiteraard heel wat uitnodigingen op dit gebied
binnen.
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Ir. M. H. Brodhaag

5 Canada

Ambtsgebied Canada

Sinds 1947 is aan de Nederlandse ambassade te Ottawa een landbouwattache tevens emigratieattache,
verbonden. Dat voordien Nederlands buitenlandse agrarische dienst
niet over een vertegenwoordiger in Canada beschikte, is begrijpelijk,
want hoewel tussen de beide landen steeds goede betrekkingen hebben bestaan, konden deze eerst in de laatste decennia tot een ontwikkeling van enige betekenis worden gebracht. De banden van
vriendschap en wederzijdse waardering tussen Nederland en Canada,
ontstaan na de bevrijding van ons land door de Canadese strijdkrachten en de grote vlucht die nadien - met name in de vijftiger jaren de Nederlandse' emigratie naar Canada heeft genomen, hadden
daartoe het gunstige klimaat geschapen.
Gunstige ontwikkeling
Daarnaast werden de praktische mogelijkheden voor een verbreding en intensivering van de economische en commerciële betrekkingen met Canada geboden door de
spectaculaire economische ontwikkeling, die Canada na de tweede
wereldoorlog doormaakte. Van een overwegend agrarisch, weinig1
internationaal georiënteerd land werd het tot een welvarende industriële mogendheid, met een levensstandaard, die met die van de Verenigde Staten en Zweden tot de hoogste ter wereld behoort en
daarbij steeg de vraag naar importgoederen en kreeg de buitenlandse
handel een respectabele omvang.
Dat deze ontwikkeling ook ruimte bood voor bevordering van de Nederlandse agrarische belangen en dat een groeiende behoefte bleek aan uitbreiding van en uitwisseling tussen beide landen, commercieel, wetenschappelijk of
anderszins, ligt voor de hand.
Alhoewel Canada vandaag aan de dag onder de handelspartners van Nederland nog maar een bescheiden plaats inneemt, mag toch geconstateerd worden, dat in de
loop van de laatste twintig jaar het goederenverkeer tussen beide
landen tot het vijfvoudige uitgroeide en dat potentiële mogelijkheden
voor een verdere uitbreiding ongetwijfeld aanwezig zijn. Van het totale Nederlandse exportpakket naar Canada behoort ruim een vijfde
tot de agrarische sector.
Uiteenlopende werkzaamheden
Het is de taak van de landbouwattache, bij de hierboven genoemde ontwikkelingen zoveel mogelijk betrokken te zijn; de vaak van dag tot dag wisselende taak omvat
werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard. Om daaruit een greep
te doen:
- Zij kunnen geheel in de commerciële sfeer liggen: het verstrekken
van handelsinlichtingen of het verlenen van bemiddeling aan Nederlandse of Canadese firma's of het verspreiden van gegevens over Nederlandse produkten via de vakpers of door toezending van brochures
aan zakenlieden, importorganisaties of eventueel gei nteresseerde officiële instanties.
- Het kunnen ook aangelegenheden zijn, waarvoor een gesprek moet
worden gevoerd met de Canadese inspectie van de warenwet en/of
één van de andere departementale instanties, die beslissen of een produkt tot de Canadese markt mag worden toegelaten.
- Er kan een démarche moeten worden ondernomen om te trachten,
een door de douane aangehouden zending, omdat b.v. de etikettering
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niet in overeenstemming was met de geldende voorschriften, vrij te
krijgen.
- Het departement van industrie heeft belangstelling voor in Nederland verricht onderzoek voor de produktie van visproteïneconcentraten, waarover ook in Canada proefnemingen gaande zijn. Bemiddeling wordt verleend voor uitwisseling van monsters en gegevens.
- Er wordt voorlichting gegeven over de Nederlandse landbouw.
Voldaan moet worden aan talrijke verzoeken en gegevens en documentatie over diverse aspecten daarvan. Films worden vertoond,
publiciteitsmateriaal verspreid. Er is een uitnodiging van de Canadian
Broadcasting Corporation voor een interview over de beëindigingsregeling voor landbouwers in Nederland. Een landbouwjournalist
wordt uitgenodigd een artikel te schrijven over de Nederlandse landbouw sinds de bevrijding. Assistentie wordt verleend aan een televisieteam, dat een film gaat maken over melkindustrie en -verwerking in Nederland.
- Bemiddeling wordt verleend bij het organiseren van studiereizen
door Canadese ambtenaren, hoogleraren of anderen naar Nederland
en omgekeerd.
- Den Haag wil ingelicht worden over het standpunt, dat de Canadese delegatie op een komende FAO-conferentie zal innemen; gesprek daarover op de afdeling buitenlandse organisaties op het Canadese ministerie van landbouw.
- Bij de Canadese dienst voor ontwikkelingshulp moet worden geïnformeerd naar levering van melkvee aan een Afrikaans ontwikkelingsland, waaraan ook Nederland vee levert.
- Gegevens moeten worden verzameld, die als basis kunnen dienen
voor de algemene berichtgeving over de recente ontwikkelingen in
agrarische produktie en landbouwbeleid van Canada, en wat dies
meer zij.
Nog diverse andere onderwerpen zouden kunnen worden genoemd, maar het is niet de bedoeling,
hier een gedetailleerde omschrijving te geven van de taak van de
landbouwattaché in Canada, die in wezen niet veel verschilt van die
van zijn collega's elders. Tenslotte zijn het overal de Nederlandse
agrarische belangen, die moeten worden behartigd.
Nederlands element
Hetgeen wellicht voor Canada wel karakteristiek is, is het kleine half miljoen Nederlanders en exNederlanders (de in Canada geboren tweede generatie daarbij inbegrepen) in het land. Voor de bevordering van de Nederlandse handelsbelangen is dit van niet te onderschatten betekenis. Dit Nederlandse element in de Canadese bevolking heeft bekendheid gegeven
aan de Nederlandse produkten en in dit verband is het interessant,
te vermelden dat het grootste deel van de import van Nederlandse
voedingsprodukten plaatsvindt via door Nederlandse immigranten
opgerichte importfirma's. Andere soortgelijke bedrijven fabriceren ter
plaatse specifiek-Nederlandse produkten.
Dit laatste mag dan voor Nederland niet direct van economisch belang zijn, het heeft toch bijgedragen tot de vestiging van de goede naam, die Nederland in Canada geniet als leverancier van kwaliteitsprodukten.
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Mr. H. E. R. E. A. Frank

Ambtsgebied Frankrijk

Het is niet gemakkelijk, een goed beeld te geven van de taak van een landbouwattaché. Ten eerste
omdat deze zeer veelomvattend is en ten tweede omdat iedere post in
het buitenland zijn eigen karakter heeft. Zijn omgeving is het diplomatieke milieu, maar zijn werkzaamheden vinden plaats in een bij
uitstek landbouwmilieu, waarbij zijn relaties zich uitstrekken van de
boer via de lage en top-ambtenaren van de administratie tot aan de
minister, alsmede tot relaties in handel en industrie.
Voor de omgang is het zich bewegen in het diplomatieke milieu van zeer groot nut omdat men daar
veel kan leren, met name voor de omgang met andere landslieden.
De landbouwattaché moet trachten, een 'gewoon mens' te blijven,
teneinde zich gemakkelijk te kunnen bewegen in de verschillende
milieus en met name in het landbouwmilieu, waar de omgang zich
overigens meestal beperkt tot die met de zg. 'congresboeren', een
uitdrukking van wijlen ir. S. L. Louwes, die de landbouwattaches zo'n
goed hart toedroeg.
Individueel
De taak van de landbouwattaché wordt in feite gemaakt door de man zelf. De veelomvattendheid
komt voort uit de omstandigheid, dat men te maken heeft met activiteiten van een geheel ministerie in het eigen land én in het land van
accreditering. Niemand dan, helaas, de landbouwattaché overziet
deze taak op de juiste wijze, omdat men 'thuis' steeds met zeer verschillende diensten te maken heeft. De directeur-generaal beseft niet
dat, wanneer hij bv. een snelle inlichting wil hebben over de Ü.E.G.
van het kabinet van zijn buitenlandse collega, de landbouwattaché
tevens bezig kan zijn met de behandeling van een klacht over in
voor verse eieren bestemde dozen verpakte koelhuiseieren, of over
een om de een of andere duistere reden aan de grens vastgehouden
vrachtwagen met groente of vis. Dit geeft de landbouwattaché een zekere deemoed en fatalisme ten aanzien van zijn reputatie thuis. Dat
kan dan wel eens rechtgetrokken worden bij een bezoek van zijn
eigen minister, dat uitzonderlijk goed verloopt en dan misschien nog
wel buiten de schuld van de landbouwattaché.
Eigen karakter
In het algemeen zijn de werkzaamheden voor alle landbouwattaches dezelfde, met dien verstande
dat het karakter wisselt met de post, waarmee uiteraard rekening
wordt gehouden bij de benoemingen. Het accent kan liggen op emigratie, exportbevordering en handclsbemiddeling, technisch werk,
bemoeienissen met de 'technical assistance', het politieke en economische werk enz.
Na-oorlogse problemen
Onmiddellijk na de oorlog en nog vele jaren daarna bestond de taak van de landbouwattaché in de
bemoeienissen, verbandhoudend met de uitvoering van handelsverdragen. In de meeste landen is dat steeds minder geworden, enerzijds doordat internationale regelingen in de plaats van bilaterale
verdragen zijn gekomen, anderzijds doordat het rechtstreeks contact
van ambtenaren uit verschillende landen onderling op congressen e.d.
en ook door individuele reizen, veel intensiever is geworden. Doordat de Nederlandse ambtenaar steeds beter zijn talen spreekt, is hij
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bij zijn bezoeken minder dan voorheen afhankelijk van de landbouwattaché, waarover zeker niet getreurd.
Niet eenvoudig
Het rapporteren is geen eenvoudige taak. De 'goodwill' van een diplomaat en dus ook die van een
landbouwattaché, is de betrouwbaarheid van zijn berichtgeving.
Hierbij kan men op tweeërlei wijze te werk gaan: de 'mensen thuis'
naar de mond praten of trachten, een objectieve voorlichting te geven, wat voor niemand makkelijk is. Wijlen mr. Pool, met wie de
landbouwattachés voor de handelsbetrekkingen zo veel te maken hebben gehad, sprak dikwijls om ons te tarten over het gevaar van de assimilatie van de landbouwattaché aan het land, waar hij geaccrediteerd is.
Toch moet men trachten, in het eigen land op het eigen ministerie zoveel mogelijk te 'vertalen' wat
de bedoelingen zijn van bv. de regering, het parlement, de administratie of de organisaties in het land van vestiging. Dit is immers niet alleen een kwestie van taal, maar ook van mentaliteit en milieu. Ge 1
woonten, taal en wijze van uitdrukken kunnen zó verschillend zijn
van die in het eigen land, dat alleen diegenen, die in het land zelf
werken, een goed beeld daarvan kunnen geven. In de zeventiende eeuw
betekende bv. 'je ne vous déteste pas' in feite 'je vous aime'. Zo overdreven is het nu niet meer, maar een Fransman, die ronduit 'neen'
zegt, komt men zelden tegen.
Ter illustratie van hetgeen hiervoor werd gezegd, volgt hier nog een anecdote. Toen ik onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog in Parijs hoofd was van een bureau,
dat tot doelstelling had het opnieuw aanknopen van de handelsbetrekkingen met Frankrijk, berichtte het hoofd van de economische afdeling van de ambassade - die overigens later een goede vriend van mij
geworden is - dat ik mij te onafhankelijk gedroeg en dat ik, wanneer dat zo door ging, maar beter kon vertrekken. Een vriend van
mij zei later, dat het maar goed voor mij was, dat ik toen nog niet
de diplomatieke taal verstond, want volgens hem wilde deze diplomaat
eigenlijk zeggen 'Gaat u maar heen'.
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Ir. K. W. Kruse

Ambtsgebied Brazilië

Flitsen uit het werk van een landbouwattaché in Brazilië
De Nederlandse exporteurs in de agrarische sector, de representanten voor Nederlandse know how
in de agribusiness en de Nederlandse vertegenwoordigers bij de internationale onderhandelingen over grondstoffenregelingen kunnen
niet om de andere dag hun hoofd om de deur steken in Brazilië om zich
van de ontwikkelingen alhier op de hoogte te stellen en om in de taal
van het land de gewenste informatie te trekken.
Juist om deze redenen en omdat aan de landbouwontwikkeling in Brazilië prioriteit wordt toegekend, is het nodig dat de Nederlandse agrarische vertegenwoordiger
alhier
- oog en oor is voor agrarisch Nederland,
- het visitekaartje van de Nederlandse agribusiness op het juiste
moment te bestemder plaatse deponeert,
- de vragensteller zowel thuis als alhier op maat gesneden informatie verstrekt en bij nog niet geïnteresseerde potentieel belanghebbenden interesse opwekt.
De praktijk
Tegen de achtergrond van bovenstaande (schone) theorie de werkelijkheid:
- Voor Brazilië en voor Nederland relevante informatie over het
agrarisch exportpakket van Nederland en over Nederlandse know
how wordt op gezette tijden in het Portugees aan belanghebbende
Brazilianen toegezonden. De reacties hierop sporen aan tot voortgaan op de ingeslagen weg.
- Uit alle hoeken en gaten worden gegevens verzameld om de
meest uiteenlopende vragen van het Nederlandse bedrijfsleven te
kunnen beantwoorden. Wanneer bij tijd en wijle de telefoon niet functioneert, de distributie van de post stagneert of een informatieverstrekker, waarmee goede relaties zijn opgebouwd, plotseling is overgeplaatst, duurt een en ander langer dan in Nederland gebruikelijk is.
- In contacten met directeuren van departementale afdelingen,
functionarissen van ontwikkelingsbanken, regelaars van importlicenties, importeurs, rectores magnifici van landbouwhogescholen, de
douane, fabrieksdirecteuren en de Nederlandse landbouwkolonies in
Brazilië blijkt dat, naar Nederlandse maatstaven, gemakkelijke zaken
hier niet of nauwelijks kunnen worden geregeld, en omgekeerd. Soms
denkt de landbouwattaché, bij het uitblijven van reacties op gesignaleerde mogelijkheden, zonder thuisfront te werken, maar plotseling
duikt dan toch een geïnteresseerd thuisfront op. Het meest geïnteresseerd zijn die representanten daarvan, die kennis hebben genomen van de ontwikkelingen hier en deze daardoor niet meer onderschatten.
Rol van Nederland
In het vorig jaar door de grootste droogte van deze eeuw getroffen en daardoor gedesorganiseerde
N.O. Brazilië werden aan de werkelijk noodlijdenden Nederlandse
levensmiddelen gedistribueerd, maar ook werd op het bierfestival te
Rio de Janeiro Nederlands bier gepresenteerd. In de koelcellen van een
bloementeler op Holambra in de deelstaat Sao Paulo, in een hoogge-
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legen toeristenplaats tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro en op het bureau van de Braziliaanse minister van landbouw ziet men rond Kerstmis
uit de Nederlandse bollenstreek afkomstige tulpen. Voor de LatijnsAmerikaanse vereniging voor agrarisch recht wordt een inleiding gehouden over de structuur van de Nederlandse landbouw en over de
oogstverwachtingen voor cacao, het dreigend botertekort in enkele
grote Braziliaanse steden en de behoefte aan effectieve bestrijdingsmiddelen tegen koffïeroest en brucellose wordt naar Nederland
geseind. Verder plant ruim tachtig procent van de grote aardappeltelers in Brazilië Nederlands pootgoed en stelt daar vertrouwen in.
De representant van een Nederlands ingenieursbureau op agrarisch terrein wordt geïntroduceerd bij
de Braziliaanse autoriteit, die over irrigatieprojecten beslist; aan een
veterinair inspecteur uit Nederland wordt meegedeeld, welke Braziliaanse slachterijen naar Nederland exporteren en wordt tijdens zijn
inspectiebezoek begeleid.
Met de minister van landbouw wordt gesproken over Nederlandse participatiemogelijkheden in bepaalde projecten en de registratie van eigendomsrechten van door
Nederlandse boeren in Brazilië gekochte landbouwgronden.
Er zijn grenzen . . .
Gezien het feit, dat de afstand Rio de Janeiro - Sao Paulo gelijk is aan Rotterdam-Parijs en die
tussen Rio de Janeiro en Brasilia aan Amsterdam-Barcelona, en daar
het vrijhandelsgebied Manaus op 4.000 km afstand van Rio de Janeiro
ligt, kan de landbouwattachc zich niet regelmatig op de hoogte stellen
van de presentatie van Nederlandse levensmiddelen op de supermarkt
aldaar.
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Landbouwpost Rome
Landbouwpost Tokio
Landbouwpost Tunis
Landbouwpost Washington
Landbouwpost Wenen
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Dr. Ir. A. S. Tuinman

Ambtsgebied Italië en Malta

De cultuurhistorische, klimatologische en geografische omstandigheden zijn in de Italiaanse en
Nederlandse landbouw sterk verschillend, wat maakt dat de beide
landen elkaar in verschillende opzichten kunnen aanvullen.
Italië is voor een groot deel bergachtig en daar ongeschikt voor intensieve produktie en bewoning,
maar door het klimaat en de lange kustlijn kan het land een grote
bijdrage leveren in de behoefte aan ontspanning, ruimte en natuur.
Meer en beter
Zowel bevolking als welvaart nemen toe. Door het eerste wordt meer, door het tweede beter gegeten en de toenemende vraag naar dierlijke produkten overtreft
verre de eigen voortbrenging. Indien men in Nederland, van nature geschikter voor de veehouderij, wegen vindt om de produktie op te voeren met aanvaardbare prijzen, kan de afzet nog aanmerkelijk worden
uitgebreid. Naast vleesprodukten levert Nederland al fok-, gebruiksen slachtdieren en bovendien grondstoffen voor veevoer, maar ook
veevoer. Sommige vleesprodukten vinden in verwerkte vorm hun
weg weer terug naar Nederland en andere landen.
Er zijn aanwijzingen dat ook de vraag naar zuivel produkten zal toenemen en dat tot grotere import zal worden overgegaan, wat voor Nederland een interessante
ontwikkeling zal zijn. Door opvoering van eigen produktie is de invoer van pluimvee en eieren verminderd, hoewel Nederland een belangrijke leverancier van reproduktiemateriaal is. Hoewel Italië
omringd is door zeeën, is invoer van vis noodzakelijk en ook hiervoor
is Nederland een belangrijke leverancier.
Plantaardige wisselwerking
Ook in de plantaardige sector is een vruchtbare samenwerking gegroeid. Zo levert Nederland pooten consumptieaardappelen en produkten daarvan, terwijl Italië vroege
aardappelen (primeurs) exporteert. Italiaans suikerbietenzaad wordt
in Nederland bewerkt en weer door o.a. Italië afgenomen. Landbouwzaaizaden, heesters, struiken, planten, bloembollen en zaden, o.a.
ook voor de Italiaanse sierteeltproduktie en afhankelijk van het seizoen
ook snijbloemen, komen uit Nederland; stekken worden in Italië uitgezet om als planten naar Nederland te worden geëxporteerd. Er liggen
grote mogelijkheden voor de afzet van kleine coniferen en andere
moeilijk te vermeerderen sierteeltprodukten en voor bloembollen
voor gebruik op terrassen van het steeds toenemende aantal flatgebouwen, vooral ook in de vorm van potcultuur. Verder is er uiteraard handel in vele andere landbouw- en voedselprodukten; de vraag
naar betere soorten en een groter sortiment zal toenemen.
In de groente- en fruitsector, maar ook sommige sierteeltprodukten exporteren Italië en Nederland naar
dezelfde landen. Door seizoenverschillen zijn ook deze exporten
dikwijls aanvullend, doch in sommige gevallen ook concurrerend, hetzij direct, hetzij door vervangende produkten. Begrijpelijkerwijs is er
ook om deze reden in Nederland grote belangstelling voor de aanpassingen en wijzigingen in het Italiaanse produktie-patroon.
Ontwikkeling belangrijk
De bovengeschetste aanvullende functies van Nederland en Italië en de toenemende Italiaanse importbehoeften aan landbouw- en voedselprodukten en de integratie,
welke zich in het produktie- en handelspatroon gaat aftekenen, maken
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dat het een Nederlands belang is dat, naast de exportbevordering welke
plaatsvindt en naast de omvangrijke contacten, welke overheid en bedrijfsleven dagelijks onderhouden, door Nederlanders intensief wordt
kennisgenomen van de ontwikkelingen in Italië. Waar dat gepast is,
dient door deskundigen te worden deelgenomen aan de gedachtenwisseling in Italië op het gehele brede gebied van milieubeheer, landbouwstructuur, produktieverwerking en distributie, belastingsystemen,
veterinaire, phytopathologische en levensmiddelenwetgeving.
Malta
De landbouw op Malta is van beperkte omvang. Nederland is een van de belangrijkste leveranciers
van een aantal agrarische produkten, vooral ook veredelingsmateriaal en er worden terzake nauwe banden tussen beide landen onderhouden. Nederland stelt ook enige technische hulpverlening aan Malta
ter beschikking.
F.A.0.
De Nederlandse landbouwraad is tevens de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de
'Food and Agricultural Organisation' (F.A.O.) waarvan het hoofdkwartier in Rome is gevestigd. De F.A.O. is een na de tweede wereldoorlog opgerichte internationale organisatie met het doel, de vooruitgang van de landbouw en van de voedselvoorziening in de wereld
te verbeteren, waarbij uiteraard de activiteiten voor een groot deel
op de ontwikkelingsgebieden zijn gericht. Nederland is vanaf het begin lid geweest; het aantal leden is nu 119.
De F.A.O. beweegt zich op alle gebieden, die te maken hebben met technische, economische en sociale sectoren van landbouw, bosbouw en visserij. De jaarlijkse begroting bedraagt plm. 70 miljoen dollar. De organisatie is betrokken
bij een groot aantal verbeteringsobjecten, die door andere lichamen
worden gefinancierd, het bedrag, dat daarmee jaarlijks gemoeid is,
bedraagt nog eens bijna 200 miljoen dollar. Nederland speelt een
actieve rol in de beleidsorganen, de werk- en studiegroepen en ook
door de Nederlandse raadgevende en uitvoerende lichamen en deskundigen, die bij de ontwikkelingsprojecten zijn ingeschakeld.
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Drs. M. van Wijk

Ambtegebied Japan

De afstand tussen Nederland en Japan is niet alleen-in geografisch opzicht zeer groot. Naast deze
ruimtelijke afstand, die met het moderne vervoerswezen nog wel te
overbruggen valt, wordt men bij een bezoek aan Japan geconfronteerd met een aantal andere afstanden, die men zonder een behulpzame
hand in de meeste gevallen niet vermag te overbruggen.
Specifieke problemen
De werkzaamheden van de landbouwafdeling in Tokyo hangen in hoge mate samen met en worden
beïnvloed door de moeilijkheden die het Nederlandse agrarische
bedrijfsleven ondervindt bij haar pogingen, in Japan vaste voet te krijgen. Enige voorbeelden mogen het gestelde verduidelijken: het zenden van monsters als luchtvracht is zeer wel mogelijk, maar wordt,
wanneer de frequentie groot is, vrij kostbaar. Bovendien verkeert de
afzender door het ontbreken van voldoende contact in het onzekere
ten aanzien van het resultaat en zelfs ten opzichte de serieuze bedoelingen van de Japanse aanvrager.
Permanente tentoonstelling
Het is voor de hand liggend, dat dezerzijds is getracht, dit probleem te ondervangen, vooral toen
enige jaren geleden op een vergadering in het ministerie van internationale handel en industrie door Japanse zakenlieden de klacht werd
geuit, dat het zo moeilijk was, de beschikking te krijgen over Nederlandse monsters en prijzen.
Het zal eveneens voor de hand liggen dat de oplossing was, de monsters van de Nederlandse leveranciers in een deel van de kantoorruimte der landbouwafdeling te exposeren, waarmee ze beschikbaar worden gemaakt voor meermalig
gebruik. Een gunstige bijkomende omstandigheid was, dat deze
monsters toch reeds gestuurd moesten worden voor een door het
ministerie van landbouw te organiseren tentoonstelling. Worden aanvullende monsters gevraagd, dan wordt bij de verkrijging bemiddeld,
waarmee tevens taalproblemen en de moeilijkheid van adressenmateriaal worden vermeden.
Bemiddeling
De Japanse zakenman spreekt veelal slechts zijn moedertaal. Op de landbouwafdeling kan hij zijn
verlangens echter in zijn eigen taal kenbaar maken. Mede dank zij de
wijze, waarop het Nederlandse agrarische bedrijfsleven op deze verlangens reageert, is langzamerhand tussen Nederlandse leveranciers
en Japanse koper een contact ontstaan, dat in vele gevallen als
'persoonlijk' bestempeld kan worden, zonder dat men elkaar daadwerkelijk heeft ontmoet.
Begeleiding
Wanneer de Nederlandse leverancier, na enige initiële verkopen besluit naar Japan te komen, dan
wordt hij opgevangen, geïntroduceerd en eventueel in zijn gesprekken
begeleid om communicatiestoornissen te vermijden.
Een uitvloeisel van deze werkzaamheden is uiteraard, dat bemiddeld wordt bij geschillen of andere moeilijkheden, waardoor mede het contact met het Japanse ministerie van landbouw en dat van internationale handel vrij intensief is
geworden. Deze activiteiten zullen in de nabije toekomst nog wel toe-
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nemen, in verband met een op handen zijnde liberalisatie van de import van een deel der agrarische produkten.
Samenwerking
Door de landbouwafdeling werden enige tentoonstellingen van o.a. voedings- en genotmiddelen georganiseerd in Mitsukoshi Department store en Hotel Okura in
Tokyo, dit uiteraard in samenwerking met de directie agrarische vertegenwoordiging buitenland van het Nederlandse ministerie van
landbouw en visserij en het bedrijfsleven. In samenwerking met het
Japanse bedrijfsleven werden de aankopen van voedingsmiddelen verzorgd, opdat het Nederlandse produkt beschikbaar zou zijn op het
Expoterrein.
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Ir. H. de Bruin
M.i.v. 1-8-1971
overgeplaatst naar
Nairobi

Ambtsgebied Tunesië, Marokko, Algerië en Libië

Jaziret el Maghreb
Zo noemden de oude Arabische geografen de vier Noordafrikaanse Middellandse-zeelanden, van
Oost naar West Libië, Tunesië, Algerije en Marokko ofwel 'Het eiland
van het Westen'. Duidt het woord eiland op een geïsoleerde ligging
tussen de Atlantische Oceaan, de Méditerranée en de zandzee van de
Sahara? Of werd de 'perfide Maghrib', zoals de Khalifa's uit Damascus in de Vlle en VlIIe eeuw deze streken ook noemden, gezien als
een voor de Islam uiterst moeilijk te veroveren gebied? En werd het
woord Westen als symbool van de ondergaande zon en duisternis in
een onbehaaglijke betekenis gebruikt?
Blitzkrieg
De Arabische veroveringen beginnen met de bezetting van Egypte en het oostelijk deel van Libië in
643 na Chr. Vier jaar later stichtte de ondernemende bevelhebber van
Khalifas te Damascus, Ogba Ibn Nafaa, de stad Kairouan in centraal
Tunesië. In het licht van deze tijd kan men de veroveringen van de
gebieden in vier jaar beschouwen als een 'Blitzkrieg', maar daarna
was het ook afgelopen. Weliswaar is de energieke Ogba Ibn Nafaa.
nog doorgestoten tot de Atlantische Oceaan, maar de eigenlijke bezetting van het gebied ten Westen van Tunesië beperkte zich tot een aantal
versterkte enclaves, voornamelijk langs de kusten van de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.
Gering contact
De toen in Algerije en Marokko levende autochtone bevolkingsgroepen hadden onderling weinig
communicatie. De vrijwel evenwijdig aan de noordkust lopende hoge
ketens van de Atlas boden hiertoe ook weinig gelegenheid. Binnen
het stamverband van deze bevolkingsgroepen heerste een democratische
zin voor vrijheid en gelijkheid. De orthodoxe Islam sprak hen nauwelijks aan, vooral niet, omdat zij werden achtergesteld bij de heersende
Arabische klassen.
Onderlinge verschillen
Hadden de Khalifa's in vier jaar tijds het gebied van Egypte tot Kairouan in Tunesië onderworpen,
het duurde van 647 tot 771 na Chr. voordat de hoofdstad en heilige
stad Kairouan voorgoed in handen van Bagdad was en bleef, terwijl
van een onderwerping van de westerse bevolking nauwelijks sprake was. Het is juist deze periode in de geschiedenis van de Maghreb,
die de eigenaardigheden en de verschillen in mentaliteit tussen de
landen heeft laten ontstaan. Alhoewel vervaagd, zijn deze verschillen nog duidelijk waar te nemen. De Algerijn is over het algemeen
een 'harder' type, de Marokkaan in iets mindere mate, terwijl de
Tunesiër vriendelijk is en een aversie heeft tegen geweld.
Meer samenwerking
Het Franse koloniale bewind over de drie West-Maghreblanden, dat duurde van 1830 tot het midden der vijftiger jaren van deze eeuw, heeft meegewerkt aan de basis
voor 'Le grand Maghreb', een economische gemeenschap van deze
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landen. Daar zij zich economisch zo onafhankelijk mogelijk willen
maken van de nog steeds sterke invloed van Frankrijk wordt het arbeidsveld van de landbouwpost, die in 1966 werd opgericht, nog
steeds groter.
Door import van melkvee, veelal zwartbont, tracht men de eigen melkproduktie op te voeren, maar
onderschat daarbij vaak de moeilijkheden, die de verzorging, met name de voeding, met zich meebrengt als het er om gaat, een hoge produktie te waarborgen.
Hulp uit Nederland
In Sidi-Thabet (Tunesië) is onder het Nederlandse bilaterale hulpprogramma een praktijkschool opgericht voor veevoederverbouw en teelt van tuinbouwgewassen. Tot
oktober 1973 zal deze nog onder doeltreffende Nederlandse leiding
functioneren; daarna volgt overdracht aan de Tunesische autoriteiten.
Deze activiteiten culmineerden in een Nederlandse lening van rond
9 miljoen gulden, bestemd voor de ontwikkeling van een veehouderij
in Noord-Tunesië met Nederlands zwartbont vee, dat door Algerije en
in mindere mate door Marokko ook op grote schaal wordt geïmporteerd.
Proefvelden met Nederlandse aardappelrassen van de Stichting Pootaardappelpropaganda in het
Buitenland bleken een succes: oude rassen werden door nieuwe Nederlandse variëteiten verdrongen. In de 'hauts plateaux' van Algerije
(import ruim 20.000 ton) is onder Nederlandse leiding de ontwikkeling van pootgoedvermeerderingsbedrijven gestart.
Voor de zg. contractteelt, bijvoorbeeld voor sperciebonen, bloemen en tuinbouwzaden bestaan
naast de al gesloten overeenkomsten in Tunesië en Marokko nog
grotere mogelijkheden.
Door een wijziging in de interne politieke verhoudingen zijn de activiteiten in Libië het laatste
jaar wat afgeremd, maar nu komen ze langzaam weer op gang. Op
grond van hun bodemschatten kunnen zowel Libië als Algerije als rijke
landen worden beschouwd; zij kunnen hun technische hulp zelf financieren.
De landbouwpost voor de Maghreblanden volgt de agrarische ontwikkelingen op de voet, waarbij
uiteraard voortdurend wordt gelet op de Nederlandse exportmogelijkheden voor landbouw- en industriële produkten.
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Ir. G. W. J. Pieters

Ambtsgebied Verenigde Staten van Noord-Amerika, Mexico en
Porto Rico

Exportbevordering en marktverkenning
De betekenis van de Amerikaanse markt als potentieel afzetgebied voor onze landbouwprodukten,
vooral in de veredelingssector, is evident wanneer wij letten op het
bevolkingstotaal van 205 miljoen van de Verenigde Staten, met in
1969 een gemiddeld inkomen van f 15.000.
Ongeveer 50% van de Nederlandse agrarische uitvoer naar de v.s. - in 1970 ongeveer 580 miljoen
gulden - betreft vleesprodukten, met name ham in blik, ruim 10%
siergewassen (hoofdzakelijk bloembollen) terwijl voorts zuivelprodukten (kaas), alsmede bier, cacaoprodukten en verpakte levensmiddelen
een belangrijke plaats bezetten. De samenstelling van ons exportpakket
wijst er reeds op, dat de Amerikaanse markt in zekere zin als een luxe
markt kan worden beschouwd.
Vooral de laatste jaren werd de agrarische exportbevordering in de Verenigde Staten op meer
systematische wijze aangepakt door de deelname met officiële Nederlandse inzendingen onder auspiciën van het ministerie van landbouw
en visserij, aan nationale en regionale tentoonstellingen, georganiseerd door diverse branches van het Amerikaanse levensmiddelenbedrijfsleven.
Hierdoor wordt een geregelde kennismaking van de Amerikanen met het Nederlandse levensmiddelen-assortiment bevorderd, terwijl voorts door deze activiteiten de
Nederlandse exporteurs op intensieve wijze geconfronteerd worden met de specifieke eisen, die de Amerikaanse afzetorganisaties en
hun leden stellen aan kwaliteit, assortiment en verpakking.
Ten aanzien van enkele produktensektoren is de import in de v.s. aan beperkingen onderhevig;
voor zuivelprodukten is de invoer onderworpen aan een streng
contingentenregiem. Behalve voor deze sector ondervindt de Nederlandse uitvoer naar de v.s. weinig belemmeringen, zij het dan dat
voldaan moet worden aan nauwkeurige overheidsvoorschriften op het
gebied van receptuur en etikettenomschrijving, alsmede aan strenge bepalingen op veterinair gebied. Te dier zake vinden intensief overleg en
uitwisseling van gegevens plaats tussen Amerikaanse autoriteiten en
het landbouwbureau, zowel ter oplossing van rijzende problemen als
ter voorlichting van de Nederlandse overheid en bedrijfsleven.
Handelspolitiek
Voor het doel van exportbevordering, nl. de uitbreiding van de handel, is een gezond handelsklimaat
tussen export- en importland essentieel.
Als één der belangrijkste taken van het landbouwbureau te Washington moet derhalve worden gerekend het voeren van voortdurend overleg met de Amerikaanse instanties om voor dreigende problemen, welke het wederzijdse agrarische handelsverkeer raken, oplossingen te vinden. Het is echter
duidelijk, dat vooral in het agrarische handelsverkeer de IÏ.IÏ.G.-problematiek de bewegingsvrijheid van Nederland bij het vinden van bilaterale oplossingen beperkt.
Mede gezien de positie van Nederland als grootste E.E.G.-exportland van agrarische produkten naar
de v.s. zijn bijna even belangrijk de activiteiten van het landbouwbureau, welke erop gericht zijn, ten aanzien van die aspecten van het
E.E.G.-landbouwbeleid, welke in de v.s. sterke weerstanden oproepen,
een zo goed mogelijk inzicht bij Amerika's overheid en bedrijfsleven
te verschaffen van de daaraan ten grondslag liggende motieven, teneinde op deze wijze te trachten, bij te dragen tot een beter begrip
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voor dat beleid en tot een vermindering van optredende spanningen,
welke direct of indirect de Nederlandse export naar de v.s. bedreigen.
Ontwikkelingen in de Amerikaanse landbouw
Evenals in Europa doen zich in de Verenigde Staten grote structurele veranderingen voor in de
landbouw, waardoor de positie daarvan in het nationale bestel aan
sterke wijzigingen onderhevig is. De politieke krachtvelden van het
agrarische blok, hoewel vooral in de loop der laatste jaren verminderd, vormen echter nog steeds een belangrijke factor in de Amerikaanse politiek. Vandaar dat van het streven naar het huidige bewind, te komen tot een ombuiging van het voorheen bestaande
steunbeleid in de landbouw naar een meer op de markt afgestemd
prijsbeleid, slechts zeer weinig is terug te vinden in de onlangs tot
stand gekomen nieuwe landbouwwet.
Kenmerkend voor de Verenigde Staten zijn de snel voortschrijdende ontwikkelingen op technologisch en wetenschappelijk gebied, welke ook de agrarische sector
sterk raken. De milieubeheersing staat in het volle licht van de belangstelling; de steeds scherpere beperkingen en controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en op voor de mens schadelijke residuen in levensmiddelen vergen snelle en diepgaande aanpassingen in
alle sectoren van het agrarische bedrijfsleven.
Het op de voet volgen van deze ontwikkelingen en het signaleren daarvan aan de betrokken instanties in Nederland vormen een steeds belangrijker onderdeel van
de algemene taakuitvoering van het landbouwbureau in Washington.
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Ir. A. J. Bogaardt

Ambtsgebied Oostenrijk en Zwitserland
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Niet algemeen wordt beseft dat Oostenrijk tot de afsluiting van het staatsverdrag in mei 1955 bezet
gebied was, waar het normale leven in de tien jaar na de laatste wereldoorlog bijzonder langzaam op gang was gekomen. Pas na het
wegtrekken van de vier bezettende machten, tien jaar nadat Nederland werd bevrijd, werd voor het eerst in eigen regie getracht, de
economie vlot te krijgen, waarbij vooral in de landbouw, d.w.z. in de
verzorging van de bevolking met de eerste levensbehoeften, een enorme achterstand moest worden ingehaald.
Moeilijke start
Men moet hierbij bedenken, dat de staatsgrenzen van Oostenrijk in 1919 arbitrair waren vastgesteld zonder rekening te houden met natuurlijke produktie- en afzetgebieden en dat structuur en produktiecapaciteit van de landbouw in wat toen Oostenrijk ging heten, in het geheel niet waren ingesteld op het voeden van zeven miljoen mensen, waarvan cira
twee miljoen in de hoofdstad Wenen. Indien men bedenkt dat er
tussen de beide wereldoorlogen aan deze situatie weinig of niets
was gewijzigd, moet worden vastgesteld, dat er inmiddels in Oostenrijk heel wat is tot stand gebracht, hoewel tal van structuren, zowel in de landbouw als in handel en industrie, maar ook in het hele
gemeenschapsleven, een wat ouderwetse indruk maken.
Zwart en rood
De bovenbedoelde eigen regie heeft in Oostenrijk de betekenis van verpolitisering van bijna alles,
wat met het openbare leven te maken heeft, of dit nu het beleid van
de staatsopera of de invoerpolitiek m.b.t. buikspek betreft. In feite
wordt Oostenrijk geregeerd door de twee grootste politieke partijen, de 'roden', (Sozialistische Partei Oesterreich) en de 'zwarten'
(Oesterreichische Volkspartei), in 1955 in een coalitieregering,
waardoor alle nieuw geschapen organen of herleefde bedrijven en
instituten, zoals de 'verstaatlichte' en onder staatsinvloed staande industrie, die met inbegrip van posterijen, spoorwegen, utiliteitsbedrijven meer dan 60 % van alle industriële bedrijven uitmaken, geleid
worden door of afhankelijk zijn van 'paritair' samengestelde besturen of commissies. Het feit dat de twee reuzen elkaar ongeveer
in evenwicht houden, heeft een remmende invloed op de besluitvorming in het Oostenrijkse openbare leven. De mentaliteit van het
'onder elkaar regelen' der zaken heeft, mede onder invloed van de
noodzaak, de eigen belangen te beschermen, ook geleid tot de vorming van belangengroepen, die de facto en dikwijls onder stilzwijgende goedkeuring of medewerking van de overheid een overheersende invloed op de markt hebben. Kenmerkende voorbeelden
vindt men bij de invoer van vee en vlees, vleesconserven, geslacht gevogelte en eieren, groenten en fruit en bepaalde sierteeltprodukten.
Handel met oost en west
Het handelsverkeer met 'het Westen' staat onder vigeur van de GATT-regels, dat met 'het Oosten'
wordt afgewikkeld in het kader van bilaterale handelsverdragen en
clearing-overeenkomsten. Als verklaring voor zijn protectionisme
voert Oostenrijk wel eens aan, dat het moet oppassen, niet de dumpingplaats te worden voor produkten uit de oostblokstaten, die in het
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Westen geen afzet hebben gevonden. De clearingsbalans heeft ontegenzeggelijk invloed op het handelsverkeer; met Rusland wordt het
betalingsverkeer nu onder bepaalde voorwaarden geliberaliseerd. Andere oostblokstaten hebben om eenzelfde behandeling gevraagd, zodat
in de toekomst het clearingverkeer vermoedelijk een minder duidelijke invloed zal krijgen. Anderzijds zegt de Oostenrijker, zich tegenover grote economische blokken, zoals de Ü.E.G., die aan de onbeduidende Oostenrijkse agrarische export (slachtvee en wijn) dikwijls
grote moeilijkheden in de weg leggen, te moeten verdedigen door
met gelijke munt terug te betalen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn
de drempelprijs bij de invoer van geslacht gevogelte, van beweeglijke
en vaste heffingen voor een aantal uit agrarische grondstoffen bereide produkten of van een vereveningsheffing op zetmeel ter bescherming van de aardappelteelt.
Beschermde markt
Hieruit moge duidelijk zijn geworden dat Oostenrijk een goedbeschermde markt heeft en wil hou7
den, wat wordt geïllustreerd door een aanvrage van Oostenrijk bij de
E.F.T.A.-raad, invoerrechten op onder de industriële tariefafbraak
vallende chocolade en suikerwerken te mogen handhaven.
De Oostenrijkse markt is dus niet gemakkelijk te penetreren of te bewerken, niet alleen door officiële regelingen, maar ook door bijzondere privaatrechtelijke en zelfs
privé-verhoudingen. Dat wil niet zeggen, dat er geen zaken kunnen
worden gedaan of dat deze niet kunnen worden uitgebreid, hoewel
men zich hiervan geen overdreven voorstellingen mag maken.
De koopkracht in Oostenrijk is langzaam stijgende en de eigen produktie is dikwijls niet in staat, te
voldoen aan de behoefte aan variatie, bijv. bij de groenten, of aan een
bepaalde kwaliteit, zoals bij de bloemen. Door geïnteresseerde Oostenrijkse importeurs wordt vaak als belemmerende factor genoemd
de onbekendheid met het Nederlandse produkt en met name met de
Nederlandse leveranciers. Oostenrijkse importeurs hechten nl. veel
waarde aan een persoonlijke relatie. Verder spreekt men van een tekort aan en zelfs ontbreken van Nederlandse propaganda.
In deze jungle van maatregelen, instanties en groeperingen kan de landbouwattaché voor het Nederlandse bedrijfsleven een grote steun zijn en de helpende hand bieden
bij het verstrekken van informatie, het leggen en onderhouden van
contacten en het doen participeren in 'product promotion'-acties in het
kader van winkelweken en tentoonstellingen.
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In streepjespak in de loopgraaf

De voorposten van ons agrarisch exportfront zijn daarom zo belangrijk omdat de uitvoer van landen tuinbouwprodukten, die op zichzelf voor het dichtstbevolkte land
ter wereld al een wonder is, meer dan een kwart van onze totale
jaarlijke uitvoer bedraagt en dus werkelijk een steunpilaar van de
Nederlandse economie mag worden genoemd.
Die export is mogelijk dank zij de ijver van zelfstandige risicodragende exporteurs, die als dat nodig
is, genegen zijn in de winter naar de Verenigde Staten te vliegen en
daar van kust naar kust te rijden om hun bollen aan de man te brengen, door middel van ratelende telexen over een afstand van duizend
kilometer handjeklap te doen met Franse vleesimporteurs of inkopers van Duitse grootwinkelbedrijven. Exporteurs, die het lef hebben, hun met groenten geladen vrachtwagens over de Botnische
Golf te sturen of containers vol kisten tomaten naar Covent Garden in
Londen, allemaal mannen van de praktijk, met karakteristieke houdingen en een eigen jargon.
Maar deze uitvoer heeft nog een ander aspect, in dit geval een blanke bolster van een ruwe pit, een
figuurlijk visitekaartje, dat onze export in de betrokken landen dient
te deponeren. Daar waar de export-activiteiten gebundeld moeten worden, waar de commercie geciviliseerd voor de dag dient te komen,
daar springt de Directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland
van ons departement van landbouw onder leiding van ir. D. Vries in
de bres. Deze functionaris trekt waar nodig in figuurlijke zin het
ambtelijke colbert uit om zich te hullen in de stofjas van de veekoper,
de witte jas van de kaashandelaar of het windjack van de bollenboer.
Wie eens rond mag kijken in de kantoren van de afdeling exportbevordering, denkt soms eerder aan het voorverkoopbureau van een
circus dan aan de raderen van een ambtelijk apparaat: Berlijn komt aan
de lijn over de stroomvoorziening van de inzending op de Grüne
Woche, de laatste rekening van een mannetje in Verona wordt bekeken
en er komt juist een telexbericht uit Toronto binnen, met de vraag wat
Nederland van plan is, tijdens de National Exhibition in de komende
herfst te ondernemen. Kranten uit vele landen liggen op de tafel. Met
een advertentiepagina uit een Zweeds blad in de hand zegt ir. Vries:
'Dat doen de Amerikanen in Zweden: verse sla en appelen leveren, die
wij misschien veel gemakkelijker zouden kunnen brengen!'
Het is de taak van de exportbevordering, soms als een stormram vóór, soms als een bevestiging
achter de exporteurs te gaan, deuren, die soms al op een kier staan,
open te stoten en overal de belangen van Nederland te behartigen,
een enerverend bedrijf, dat de agrariërs, die zich met de uitvoer bezighouden, wel aanspreekt ook door activiteiten als het laten vervaardigen van films, die op een aantrekkelijke manier hun image in het
buitenland versterken.
Inzicht noodzakelijk
Maar export is slechts mogelijk, als men de markt kent, als men inzicht heeft in het doen en laten
van de concurrentie, in dë richting, die de markt zal uitgaan in de verwachtingen, die men ten opzichte van de leveranciers koestert en in
het oordeel van de afnemers. Dit zijn subtiele zaken, die in de uitgebreide rapporten, voor de exportafdeling over de image van onze
produkten gemaakt, toch niet helemaal tot hun recht kunnen komen.
Er is een persoonlijke benadering nodig om deuren open te breken
en regeringsbureaus elders zacht te stemmen, waar het gaat om eigen
problemen. Voor dergelijke delicate zaken beschikt onze .regering
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over mensen, die balanceren op de grenslijn tussen diplomatie en zakelijkheid, onze landbouw-attachés, vier-en-twintig in getal, gedetacheerd bij de Nederlandse ambassades in de landen, waar wij al grote
agrarische belangen hebben of waar we ze hopen te krijgen, zoals bijvoorbeeld in Nairobi.
In vele landen wordt het brandpunt van de agrarische export bezet door de landbouwattaché. Zijn
bureau weerspiegelt de aard van zijn werkzaamheden, want daar liggen
op stapels Nederlandse landbouwbladen, de jongste landbouwstatistiek,
wat brochures van een tentoonstelling en een aantal dagbladen, waarin
het woord Holland is aangestreept.
Twee delen
Uit gesprekken blijkt, dat veel werkzaamheden parallel lopen met dat van een buitenlandse correspondent. 'Den Haag' moet door rapporteren en berichten op de
hoogte worden gehouden van datgene wat in het gastland gebeurt en
meestal is dat op landbouwgebied heel wat. Er moet verslag worden
uitgebracht over nieuwe ontwikkelingen, over de groei van de producentenorganisaties, nieuwe verpakkingsvoorschriften en er moeten
uittreksels worden gemaakt van artikelen, die in de pers zijn verschenen met Nederlandse produkten als onderwerp. Een landbouwattaché moet dan ook een goede neus voor nieuws hebben.
De berichten uit alle landen komen in Den Haag bij elkaar en vormen voor de mensen daar het
beeld van de kolkende landbouwzee in Europa en de rest van de
wereld. Soms komen dergelijke overzichten ook geheel of gedeeltelijk in Landbouwwereldnieuws en dringen zo verder in de openbaarheid door.
Weinig privélevcn
De boer of tuinder, die in zijn vakblad misschien eens een foto ziet van een landbouwattaché temidden van allerlei hoogwaardigheidsbekleders, misschien met het
glas geheven, neemt gemakkelijk aan, dat het diplomatenleven vol is
van eten en drinken. 'Dat is het ook wel', zegt één van hen, waarbij
wordt opgemerkt dat arbeid en sociale verplichtingen sterk in elkaar
lopen. Hij somt een aantal mensen op, die hij ontmoet en die hem in
ruil voor gezelligheid informatie geven, die voor de agrarische wereld
van belang is. Het vele eten kwalificeert hij als een beroepsgevaar en
een zware druk op privé- en gezinsleven; de zwaarbezette agenda doet
werk en privébestaan sterk in elkaar overvloeien. Een goede keuken
is dan ook uit representatief oogpunt van groot belang.
Vreedzame spion?
'Is een landbouwattaché een soort vreedzame spion? klinkt misschien als een brutale vraag, maar
het antwoord luidt: 'In zekere zin ja.' Hij moet op de hoogte zijn
van wat er gebeurt en daarbij komt kennis van het land goed te pas.
Zo is er dikwijls een grote kloof tussen de voorschriften en de uitvoering daarvan.
Moet de attaché in Frankrijk zich kunnen inleven in de latijnse mentaliteit, die in Duitsland moet
met de Duitse opvattingen leren leven en de attaché in Rome moet
de Italiaanse geestesgesteldheid in de Nederlandse vertalen, een taak,
die voortdurend aandacht vraagt. In Den Haag wordt door degenen, die
het beleid bepalen, geluisterd naar de ervaringen van de attachés
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waaruit zij moeten opmaken, of de groenteteelt in Frankrijk zo zal
toenemen, dat onze export gevaar gaat lopen, of de angst voor spuitmiddelen in Duitsland, waar men altijd zo bang is voor Kreislaufstörungen strengere voorschriften noodzakelijk maakt. En hoe
kunnen we in Engeland de producenten van Cheddarkaas zodanig
kalmeren, dat we deze kaassoort daarheen kunnen blijven sturen?
Dit zijn dan enkele voorbeelden van zaken, die de mannen bezighouden, die, ondersteund door hun assistenten, in het streepjespak in de
loopgraaf liggen, altijd bedacht op plotselinge veranderingen aan het
handels front.
De harde praktijk
Voor iedere attaché komen er gelegenheden, die dwingen tot onmiddellijk handelen, tot het verlaten van de versterkte voorpost om in het veld handelend op te treden.
Zo kunnen er aan de grens koelwagens, geladen met bederfelijke
artikelen, opgehouden worden doordat de douane plotseling de interpretatie van de voorschriften heeft veranderd, waarbij grote belangen
op het spel staan. Hier komen de relaties te pas; de attaché of een
van zijn assistenten rijdt naar de grens en ziet zich genoodzaakt, soms
midden in de nacht belangrijke mensen uit hun bed te bellen. Eer
alles geregeld is, is men soms 48 uur niet uit de kleren geweest. 'Maar
als de wagens dan gaan rijden, dan weet je waarvoor je gewerkt
hebt. Dat is dan een voorbeeld van werk, dat op je afkomt.' Dan zijn
er verder de uitnodigingen voor congressen en excursies, de journalisten uit het vaderland, die graag willen worden rondgeleid, kortom het
programma is altijd vol en eindeloos gevarieerd, ook al doordat de
attaché zich in de loop van één dag moet kunnen verplaatsen in de
positie van pluimvee-exporteurs, van bollenkwekers, van biscuitfabrikanten en zich daarna nog op de hoogte moet kunnen stellen van de
laatste berichten over bijvoorbeeld verborgen subsidies in een of
andere branche.
Veel aandacht vragen ook evenementen als tentoonstellingen, waar Nederland een inzending verzorgt, of het nu gaat om een bloemenmanifestatie in Villa Borghese,
de Grüne Woche of de Semaine de FAgriculture. Overal moeten de
attachés en hun mensen helpen voorbereiden, zorgen, dat de juiste
personen een uitnodiging krijgen en er zelf een bezoek brengen, wel
als vriend, maar toch ook als kritische toeschouwer. Daarbij zijn er
altijd nog kleine rimpels glad te strijken, zoals het pleiten voor de
inklaring van die laatste kist, die ergens aan de grens is blijven steken.
Oor
Bovenal gaat het er om, het oor te luisteren te leggen, want het gaat in een wereld vol concurrentie om de image van ons land, dikwijls omstreden. Klomp of geen
klomp, molen of geen molen, tulp of geen tulp? Maar daarover
zijn de attachés het eens, de image is zo goed dat de buitenlander
maar schoorvoetend met een klacht naar de ambassade komt en het
doet de landbouwattaché dan weer pijn, die door te moeten geven naar
het vaderland. Daar is zedelijke moed voor nodig.
Produktie, handel, export, afdeling exportbevordering, buitenlandse tentoonstellingen, klompen en
klederdrachten, allemaal elkaar aanvullende schakels in de kleurige
agrarische keten, die Nederland over de hele wereld spant. Het doet
goed, te weten dat de schakels in de afnemende landen worden be-
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waakt door mensen, die voortdurend het oor te luisteren leggen. Is
men in agrarische kringen tevreden over dit moeizame werk op de
vooruitgeschoven posten? Met de wijsheid van iemand, die al jaren
met hetzelfde bijltje hakt zegt één der oudste landbouwattachés; 'Ach,
iedereen denkt wel, dat wij er voor hem en zijn groep alleen zijn en
vergeet de samenhang van de dingen wel eens.'
Dat zal hem noch zijn ambtgenoten beletten, hun agenda vol te krabbelen en te proberen, de image
van het Nederlandse produkt hoog te houden en zo de kroon te zetten
op het werk van allen, die op eigen plaats en wijze de basis leggen
van onze agrarische reputatie.
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